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Número 112A UNIÃO  

clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

31o Máx.
23o  Mín.

32o  Máx.
20o Mín.

34o Máx.
22o Mín.

DÓLAR    R$ 3,368  (compra) R$ 3,369  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,230  (compra) R$ 3,500  (venda)
EURO   R$ 3,831  (compra) R$ 3,836   (venda)

l Comissão da AL aprova gratuidade em transporte para PMs. Página 4

l Programa Habilitação Social tem 27 mil inscritos em uma semana. Página 7

l Dilma reafirma no Supremo que existe um golpe em curso no País. Página 9

l Lula lidera pesquisa presidencial com 22%; Marina é segundo. Página 10

Exposição revela a 
intimidade feminina

Mostra da artista plástica 
Natália Nome, no Centro Cultural 
Espaço Mundo, destaca a beleza 
natural das mulheres.  PÁGIna21

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Contrabando

 PÁGIna 10

Sete obras estão 
em exposição

Bandidos usavam prensa, forno 
mecânico, solda e cilindros

FOTOS: Divulgação
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Governo da 
PB negocia
R$ 1 bi em 
investimento
O governador Ricardo Coutinho reuniu-se ontem em Brasília 
com representantes do Banco Mundial e do Banco Europeu 
de Investimentos para definir parcerias.  PÁGIna 3

MúsicA sandra Belê apresenta show amanhã 
no são João de campina Grande.  PÁGIna 23

TORnEiO EscOlAR Duas equipes bra-
sileiras vencem primeira edição da 
Eurocopa de Futebol 2016.  PÁGIna 18

Segurança Polícia localiza
fábrica de armas 

Uma quadrilha suspeita 
de tráfico de drogas no curi-
mataú mantinha fábrica 
caseira de armas.  PÁGIna 6

Esportes

baixa

baixa

19h54

07h21

2.1m

2.3m

ALTA

ALTA

01h00

13h36

0.5m

0.4m

eNFreNTAMeNTO à SeCA

BrASIL HAITI

7 X 1

Ícone da Lava Jato, 
“Japonês da Federal” 

é preso no PR

Conscientização

Jogo ensina a 
prevenir a zika 

Um brinquedo gigan-
te instalado no Ponto de 
cem Réis é o destaque 
de uma ação educativa 
que o Ministério da saú-
de está realizando em 
João Pessoa.  PÁGIna 5

Jogadores se 
divertem com 
equipamento de 
mais de 2m

Caravana será
em 13 municípios

a secretaria de saúde 
definiu o cronograma da 
quarta edição da caravana 
do coração, que começa 
dia 4 de julho.  PÁGIna 5

CArDIOLOgIA 

HU de Cajazeiras 
terá 209 vagas

O Ministério do Plane-
jamento autorizou con-
curso público para o Hos-
pital Universitário Júlio 
Bandeira.  PÁGinA 14

CONCUrSO 

FOTO: Evandro Pereira



Quase um ano depois de ter sido insta-
lada no Senado para identificar as origens da 
violência contra os jovens e indicar as ações 
necessárias para reverter esse quadro, a CPI 
do Assassinato de Jovens apresentará hoje o 
seu relatório final.

E a conclusão a que se chegou não pode-
ria ser mais perturbadora: a cada ano, cerca 
de 30 mil jovens, de 15 a 29 anos, são assassi-
nados. São 63 por dia. Um a cada 23 minutos. 
E desse total, 77% são negros. A CPI toma 
por base os números do Mapa da Violência, 
realizado desde 1998, a partir de dados ofi-
ciais do Sistema de Informações de Mortali-
dade do Ministério da Saúde.

A comissão, instalada em julho de 2015, 
ouviu mais de 200 pessoas em 29 audiências 
públicas em vários estados. De acordo com 
dados apurados pelo colegiado, o homicídio 
continua sendo a principal causa de morte de 
jovens negros, pobres, moradores da periferia 
dos grandes centros urbanos e, mais recente-
mente, também do interior do país. Entre os 
depoentes estão professores universitários, 
pesquisadores, procuradores, juízes, conselhei-
ros, defensores públicos, secretários estaduais 
de Segurança e de Justiça, delegados, policiais, 
representantes de ONGs, vítimas de violência e 
familiares de vítimas.

Considerado por alguns desses parti-
cipantes como uma “guerra civil não de-
clarada” e um “extermínio da juventude 
pobre e negra” o problema é confirmado 
pelo mapa da violência no Brasil que reve-
la: das mais de 50 mil pessoas assassina-
das anualmente, quase metade das mor-

tes é de jovens entre 16 e 17 anos.
Os homens são 93% das vítimas. Homens 

negros morrem três vezes mais que homens 
brancos, e as vítimas com baixa escolaridade 
também são maioria. Além disso, a arma de 
fogo foi usada em mais de 80% dos casos de 
assassinatos de adolescentes e jovens.

Em seu relatório, a CPI destaca a res-
ponsabilidade do Estado brasileiro, seja por 
ação ou omissão. Em um ambiente onde a 
omissão do poder público suscita o apareci-
mento de grupos organizados de traficantes, 
bem como de milícias, os índices de violência 
contra a juventude negra atingem o paroxis-
mo. De outro lado, o crescimento da violência 
policial contra esses jovens também é uma 
chocante realidade. Situações envolvendo a 
morte de jovens negros, sobretudo aquelas 
cujas justificativas da ação policial se apoiam 
nos chamados autos de resistência, afirma o 
documento.

Para prevenir e enfrentar o que é consi-
derada por muitos uma cultura da violência, 
baseada no racismo e no preconceito, o rela-
tório, assinado pelo senador Lindbergh Fa-
rias, abrange várias questões, como a política 
de combate às drogas e a reforma do sistema 
de segurança pública, que envolve a discussão 
sobre a formação e estruturação das polícias; 
o encarceramento e a redução da maiorida-
de penal. Na avaliação da senadora Lídice da 
Mata, presidente da comissão, o chamado jo-
vem “sem-sem”, sem escola e sem trabalho, 
está na faixa mais vulnerável, vítima da crimi-
nalização pela sociedade e atraído principal-
mente pelo tráfico de drogas.

Editorial

A guerra nas ruas
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Artigo

Temer e seus amigos

Não, não se trata de Thomas e Seus Ami-
gos, o divertido seriado de televisão que 
virou mania do público infantil em todo o 
mundo, inclusive no Brasil, além de kit de 
brinquedos manuais e eletrônicos com re-
cordes de venda nas lojas especializadas. Os 
personagens aqui são reais e a diversão fica 
por conta da narrativa de Sebastião Nery. Ve-
jam só que historinha ele coloca nos trilhos 
do folclore político nacional:

Tarde de sábado no restaurante Piantel-
la, o melhor de Brasília. Lula havia ganho as 
eleições presidenciais de 2002 contra o tucano 
José Serra e estava em Porto Alegre, com  José 
Dirceu e a cúpula do PT, discutindo com o PT 
gaúcho a formação do novo governo. Um grupo 
de jornalistas estava a um canto, almoçando e 
conversando sobre o País. 

De repente, entram nervosos, aflitos, os 
deputados Moreira Franco, Gedel Vieira Lima, 
Henrique Alves e Eliseu Padilha, da direção 
nacional do PMDB, e começam a discutir bai-
xinho, quase cochichando. Em poucos ins-
tantes, chega o deputado Michel Temer, pre-
sidente nacional do PMDB. Nem almoçaram. 
Beberam pouca coisa, deram telefonemas, 
saíram rápido.

Nada falaram. Acontecera alguma coisa 
grave. Voltariam logo.

Um deles voltou e contou a bomba política 
do fim de semana. Antes de viajar para o Rio 
Grande do Sul, Lula encarregara José Dirceu, 
coordenador da equipe de transição e já convi-
dado para Chefe da Casa Civil, de negociar com 
o PMDB o apoio a seu governo, em troca dos 

ministérios de Minas e Energia, Justiça e Pre-
vidência, que seriam entregues a senadores e 
deputados indicados pelo partido. 

Lula já havia dito ao PT que eles não po-
diam esquecer a lição da derrubada de Collor 
pelo impeachment, que o senador Amir Lando, 
do PMDB de Rondônia, relator da CPI de PC Fa-
rias, havia definido como uma “quartelada par-
lamentar”. No Brasil, para governar era preciso 
ter sempre maioria no Congresso. O PT tinha 
que fazer as concessões necessárias.

O primeiro a ser chamado era o PMDB, o 
maior partido da Câmara e do Senado. Lula 
mandou José Dirceu acertar com o PMDB, 
combinaram os três ministérios e ficaram to-
dos felizes. Em Porto Alegre, na primeira noite, 
Lula encontrou a gula voraz do PT gaúcho, que 
exigia exatamente os ministérios de Minas e 
Energia, da Justiça e da Previdência. 

Lula cedeu. Chamou Dirceu e deu ordem 
para desmanchar o acordo com o PMDB. Dir-
ceu perguntou como conseguiriam maioria no 
Congresso. 

– Compra os pequenos partidos – disse 
Lula. Fica mais barato. 

Dilma virou ministra de Minas e Energia, 
Tarso Genro da Justiça e a Previdência ficou 
para resolver lá na frente. E assim nasceu o 
Mensalão. 

Quatorze anos depois, na posse do governo 
Temer no palácio do Planalto, na primeira fila, 
lá estavam precisamente os “Cinco do Piantel-
la” daquela tarde de domingo: Michel, Moreira, 
Padilha, Gedel e Henrique: o Presidente e seus 
mais próximos amigos.

Os personagens aqui são reais e a diversão fica por conta da narrativa de Sebastião 
Nery. Vejam só que historinha ele coloca nos trilhos do folclore político nacional.”

 Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com.br
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CPI NA JuStIÇA

DANIEllA SElA PAz COM VENEzIANO

“Ninguém é obrigado a gostar 
de Dilma, mas deixá-la sem a 
segurança necessária é sitia-
mento”. Do deputado Jeová 
Campos (PSB), criticando, on-
tem, na AL-PB, a decisão do pre-
sidente interino, Michel Temer 
(PMDB), de não autorizar a pre-
sidente afastada, Dilma Rous-
seff (PT), a usar avião da Força 
Aérea Brasileira (FAB) em suas 
viagens. A petista desembarca 
em João Pessoa no dia 15.

Após o presidente da Câmara 
de Vereadores, Durval Ferreira 
(PP), arquivar o pedido de cria-
ção da CPI da Lagoa, a bancada 
de oposição decidiu recorrer à 
Justiça para assegurar a insta-
lação do colegiado. A informa-
ção foi confirmada pelo advoga-
do da bancada, Tiago Fonseca. A 
oposição, com base em relatório 
da Controladoria Geral da União 
(CGU), acusa desvio de R$ 9,6 
milhões na obra.   

A Comissão de Assuntos So-
ciais (CAS) do Senado apro-
vou, ontem, Projeto de Lei 
da Câmara (PLC) que dá aos 
empregados aposentados por 
invalidez o direito de receber 
pelas férias não gozadas. Pela 
proposta, empregador ficará 
obrigado a pagar os dias de 
férias não gozados e ainda a 
gratificação de um terço. A 
proposta segue agora para a 
análise do Plenário.

tRANSPARêNCIA: PREFEItuRAS DO PSB têM NOtA 10 
Os municípios de Lucena e Pirpirituba, ambos administrados pelo PSB, foram os únicos da Paraíba a ob-
ter nota 10 no ranking da transparência, elaborado pela Câmara de Combate à Corrupção do Ministério 
Público Federal (MPF). De acordo com o MPF, prefeituras que não cumprem a lei de transparência serão 
acionadas judicialmente.  No país, quase 2 mil ações civis serão propostas pelas unidades do MPF.  

De acordo com o deputado federal Efraim 
Filho, o Democratas fará dobradinha com 
o PSB em quatro municípios da Região 
Metropolitana de João Pessoa: Conde, 
Bayeux, Santa Rita e Cabedelo. Apenas 
neste último, o DEM encabeçaria a cha-
pa majoritária – nas demais cidades, 
a legenda indicaria o candidato a vice-
-prefeito. Na capital, o DEM apoia a pré-
-candidata Cida Ramos (PSB). 

Até o dia 20, a oposição em Cabedelo deverá anun-
ciar uma chapa única, encabeçada pelo vereador 
Fernando Sobrinho (DEM). Esta semana, o pré-
-candidato se reuniu com Wellington Brito (PSB) 
e Lucas Santino (PMDB), e o grupo decidiu manter 
conversações com esta finalidade. Sobrinho res-
saltou, porém, que existem ainda “algumas ques-
tões a serem discutidas”.

OpOsiçãO uNidA
DOBRADINhAS

“É SItIAMENtO” APOSENtADORIA

Semana passada, a coluna se reportou à pré-candidatura da deputada estadual Daniella Ribeiro (PP) 
em Campina Grande, ressaltando que existe um há “uma espécie de ‘compasso de espera’ que circunda 
essa postulação”. Como se aproxima o prazo para que os partidos realizem as convenções que definirão 
as candidaturas majoritárias, a expectativa, dizíamos, é quanto à postura a ser adotada pela deputada 
e seu grupo político na ‘Rainha da Borborema’. Parece iminente que o PP não deverá lançar candidatura 
própria na cidade – decisão esta talvez subsidiada por pesquisas internas que comprovariam a invia-
bilidade de uma candidatura própria. E a reunião entre Daniella e o deputado peemedebista Veneziano 
Vital (foto), em Brasília, parece corroborar esta tese. Estaria em curso um apoio do PP ao pré-candidato 
peemedebista? A deputada afirma que isso ainda não foi, definitivamente, deliberado pela cúpula parti-
dária, destacando que o encontro foi apenas para “zerar essa história de troca de farpas” entre as duas 
famílias, para “zerar esse processo que existia de desgaste pessoal”, fruto da campanha de 2012. Bem, 
na guerra, como na política, quem procura pôr fim a uma querela, tem pretensões para o futuro.   

uNInforme
Ricco Farias
papioeletronico@gmail.com
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Parcerias devem render R$ 1 bi
em investimentos na Paraíba
Recursos serão aplicados 
em obras na área
de segurança hídrica

O governador Ricardo 
Coutinho cumpriu agenda 
administrativa durante essa 
quarta-feira (8) em Brasília. 
Além de audiências com re-
presentantes do Banco Mun-
dial e do Banco Europeu de 
Investimentos, sobre a pos-
sibilidade de financiamento 
para ações na área de segu-
rança hídrica, ele também es-
teve com o ministro da Saúde, 
Ricardo Barros, com quem 
conversou sobre liberação de 
recursos para o Hospital de 
Oncologia de Patos, e com o 
presidente do Senado, Renan 
Calheiros, tratando sobre a 
atualização do sistema de tri-
butação Supersimples.

Pela manhã, Ricardo es-
teve com o diretor do Banco 
Mundial, Martin Carl Heinrich 
Raiser, o especialista setorial 
Thadeu Abicalil e a especialis-
ta em recursos hídricos Paula 
Freitas. À tarde, o governador 
conversou com o vice-presi-
dente do Banco Europeu de 
Investimentos, Román Esco-
lano, o chefe da divisão para 
operações na América Latina 
e Caribe, Philippe Szymczak, 
e o responsável pelas opera-
ções na América Latina, Ale-
xandre Staff Varela. 

Em ambas, o tema de 
discussão é a possibilidade 
de estabelecer parcerias para 
concretizar financiamentos e, 
assim, realizar ações impor-
tantes, especialmente no inte-
rior da Paraíba. Com o Banco 
Mundial, há a perspectiva de 
empréstimo dentro do Pro-
grama de Combate à Pobreza 
Rural (PCPR), revertido para o 
Projeto Cooperar, no Estado. “A 
perspectiva é unir US$ 50 mi-
lhões do Banco Mundial mais 
US$ 30 milhões de recursos es-
taduais para aplicar em arran-
jos produtivos e na segurança 
hídrica”, informou o governa-
dor Ricardo Coutinho.

Em uma parceria entre o 
Governo da Paraíba, o Banco 

Mundial e o Banco Europeu 
de Investimentos, há ainda 
a possibilidade de financiar 
ações exclusivamente na 
área de recursos hídricos, 
com destaque para o sistema 
adutor da Borborema. “Que-
remos pegar a água do Rio 
São Francisco, em Monteiro, 
reforçar todas as adutoras 
existentes e levar até o mu-
nicípio de Picuí, um projeto 
ambicioso”, explicou o gover-
nador, pontuando que o orça-
mento chegaria a R$ 600 mi-
lhões, um investimento, em 
sua opinião, necessário para 
assegurar a segurança hídrica 
da região.

Ao todo, os recursos po-
deriam chegar a uma soma 
que ultrapassaria R$ 1 bilhão, 
proporcionando construção e 
manutenção de barragens e 
ações no saneamento básico 
das Regiões Metropolitanas 
de João Pessoa e Campina 
Grande. Contudo, Ricardo faz 
uma advertência: “É preciso 
que o Governo Federal sina-
lize positivamente e libere 
essas negociações, pois não 
podemos ter a economia es-
tagnada. Não é possível ter-
mos um setor privado que 
não investe e também não 
termos a possibilidade dos 
estados investirem por meio 
desses empréstimos”. 

Ele ressaltou ainda que 
a situação financeira dos es-
tados, não somente da Paraí-
ba, é preocupante. “O Fundo 
de Participação dos Estados, 
liberado no dia 10 de ju-
nho, sofreu uma redução de 
15,2% em relação ao mesmo 
mês do ano passado, e uma 
redução de 52% em relação 
ao mês de maio, algo imprati-
cável. Ninguém vai conseguir 
governar e pagar as contas 
com essa contínua queda de 
receita que os estados estão 
sendo obrigados a ter”, ana-
lisou Ricardo. Relacionado 
ao tema, houve também uma 
reunião com o presidente 
do Senado, Renan Calheiros, 
com quem discutiu os deta-
lhes relacionados à redução 
do chamado Supersimples.

Foto: Rondon Vellozo/Ministério da Saúde

Reunião entre o governador Ricardo Coutinho e o ministro da Saúde, Ricardo Barros (E), tratou do Hospital de Oncologia de Patos

A Secretaria do Estado 
de Planejamento, Orçamento, 
Gestão e Finanças recebeu, 
na manhã dessa quarta-feira 
(8), a visita do consultor da 
Secretaria do Tesouro Nacio-
nal, Rafael Freire, para uma 
reunião cujo objetivo é apri-
morar o processo de opera-
ções de crédito, reduzindo o 
tempo de tramitação e desbu-
rocratizando-o. Participaram 
da reunião representantes 
da Controladoria Geral do 
Estado, Secretaria do Estado 
de Saúde, Projeto Cooperar 
e membros da equipe técni-
ca da Seplag que atualmente 
estão envolvidos nas negocia-
ções de operações de crédito.

De acordo com o con-
sultor da STN, Rafael Freire, 
o intuito dessas reuniões é 
perceber quais os maiores 
entraves encontrados pelos 
entes na hora de realizar as 
operações. “A primeira etapa 
é dos diagnósticos. Estamos 
fazendo uma série de reu-
niões com os entes, fazendo 
uma coleta de dados para en-

tender onde está o problema. 
Numa segunda etapa, vamos, 
a partir desses dados, obser-
var quais as principais solu-
ções que podem ser coloca-
das. Por último, vamos partir 
para a implantação dessas 
soluções, em melhorias no 
processo como um todo”, ex-
plica o consultor.

As reuniões visam en-
tender os seguintes aspectos: 
quanto tempo demora, em 
média, para emitir as certi-
dões necessárias para uma 
operação de crédito; quais 
são as mais trabalhosas e por 
que; como se dá a aprovação 
da operação de crédito na As-
sembleia Legislativa; como é 
feita a gestão da dívida do Es-
tado de maneira geral, sobre-
tudo no que diz respeito às 
operações de crédito; como 
surgem as demandas por 
operação de crédito; qual a 
periodicidade; e o que motiva 
a fazer a operação externa em 
detrimento da interna; além, 
também, do que poderia ser 
melhorado no processo.

Seplag recebe consultor 
para aprimorar operações

O Supersimples, que é o sistema 
de tributação diferenciado para as 
micro e pequenas empresas, está 
passando por uma atualização, com 
projeto já aprovado na Comissão de 
Assuntos Econômicos do Senado e 
que aguarda votação no Plenário 
da Casa. O PLC 125/2015 aumen-
ta os limites de receita bruta anual 
para que as empresas se enquadrem 
no programa.

Para Ricardo Coutinho, é pre-
ciso analisar com bastante cautela 
os impactos dessa atualização. “Eu 
peguei as informações agora, pre-
ciso estudar bastante antes de pu-
blicizar uma opinião a respeito do 
assunto”, esclareceu. O governador 
reconhece que há uma melhoria 
significativa em relação ao projeto 
original, que classificou como “im-
praticável”, mas que espera que a 
receita dos estados não seja mais 
impactada do que já é. 

“Não temos mais capacidade 

de perder receita, é preciso consi-
derar isso como algo real e concre-
to. Os estados que atrasam a folha 
prejudicam os comércios locais. Nos-
sa luta é manter os salários em dia, 
perdendo receita mês a mês. É pre-
ciso fazer com que os estados pos-
sam respirar um pouco, ao mesmo 
tempo, permitindo que os estados 
possam investir através desses recur-
sos advindos de financiamentos”, 
arrematou.

Hospital de oncologia de Patos
Por fim, Ricardo também se reu-

niu com o ministro da Saúde, Ricardo 
Barros, para tratar exclusivamente 
da questão do Hospital de Oncolo-
gia em Patos, que irá atender a todo 
o Sertão e a pacientes de Pernam-
buco, Rio Grande do Norte e Ceará 
nos tratamentos de câncer. Para o 
governador, é preciso criar opções 
que desobstruam os já superlotados 
Hospital Napoleão Laureano, em 

João Pessoa, e o Hospital da FAP, em 
Campina Grande, mas que é preciso 
de suporte do SUS, responsável pelo 
custeio dos tratamentos de doenças 
de alta complexidade.

“O Estado não tem como cus-
tear o funcionamento do hospital 
sozinho, estamos dentro do SUS e 
ele precisa dar respostas. A Paraíba 
é, proporcionalmente, o estado com 
maior rede hospitalar e a menor 
distribuição per capita de recursos 
do SUS no país. É um contrassenso, 
uma conta que não fecha”, expli-
cou Ricardo Coutinho. Dentro de 
uma semana, o ministro da Saúde 
se comprometeu em dar uma res-
posta a respeito da solicitação. “O 
prédio está concluído e o Estado se 
compromete a comprar os equipa-
mentos. Precisamos da resposta do 
ministério para poder, efetivamen-
te, abrir esse equipamento tão im-
portante para nosso Estado e para 
nossos estados vizinhos”, concluiu.

É preciso analisar impactos da atualização

Pela primeira vez, des-
de que foi criado em junho 
de 2009, o Setor de Digitali-
zação da Diretoria Judiciária 
do Tribunal de Justiça da Pa-
raíba conseguiu atingir um 
feito inédito na sua história 
ao zerar todos os processos 
que são enviados ao Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), 
por meio eletrônico. “Hoje o 
setor está literalmente em 
dia com os estoques de pro-
cessos ”, informou a diretora 
judiciária, Leila Rosa.

Com o feito, o Tribunal 
de Justiça da Paraíba passa a 
ser pioneiro na digitalização 
de processos eletrônicos jun-
tamente com os tribunais do 
Estado de São Paulo, Minas 
Gerais e Rio Grande do Sul, 
segundo informou Leila Rosa.

A diretora atribuiu o fei-
to ao trabalho e dedicação 
dos serventuários que, com 
o apoio da Gerência de Pro-
cessamento, promoveram 

um trabalho incessante para 
zerar todo o estoque de pro-
cessos enviados ao STJ, ele-
tronicamente.

“A partir de gora o setor 
de digitalização, que é pionei-
ro não só no envio de remes-
sas eletrônicas de processos, 
mas também de receber, terá 
toda atenção para manter em 
dia esse trabalho junto ao Su-
perior Tribunal de Justiça “, 
ressaltou Leila Rosa.

A atenção será agora 
redobrada para que todos 
os feitos que cheguem ao 
setor de digitalização sejam 
imediatamente indexados e 
enviados eletronicamente 
ao STJ, conforme enfatizou a 
diretora.

O analista judiciário, José 
Waldez Lima Rabelo, um dos 
mais antigos no setor, lem-
brou que o trabalho foi difícil, 
diante do grande número de 
processos. “Tudo só foi possí-
vel pela iniciativa da diretora 

Leila, que empreendeu um 
mutirão judiciário com a aju-
da de outras pessoas. Foi aí 
que arregaçamos as mangas e 
hoje estamos com o setor na 
estaca zero e prontos para co-
meçar tudo de novo, porque, 
com certeza, estão chegando 
mais e mais processos”, co-
mentou o analista.

Como funciona 
Para o Setor de Digitali-

zação do Tribunal de Justiça 
da Paraíba são encaminha-
dos todo tipo de processo, 
desde que tenha recurso 
para o Superior Tribunal de 
Justiça. Ao chegar no setor, é 
realizada a limpeza do pro-
cesso (grampos) , depois o 
pessoal anexa os compro-
vantes de pagamento, é con-
feccionada a capa manual 
e aí é feita a digitalizado do 
mesmo para, em seguida, ser 
encaminhado à Corte Supe-
rior de Justiça.

Tribunal de Justiça zera envio 
de processos eletrônicos ao STJ 

DIGItALIZAÇÃoEx-gestor em 
Caldas Brandão 
é condenado 
por peculato

O ex-presidente da Câ-
mara de Vereadores do Mu-
nicípio de Caldas Brandão, 
Adão Soares, foi condenado a 
quatro anos e seis meses de 
prisão em regime semiaberto 
e multa por ter praticado cri-
me de peculato.

Adão Soares foi denun-
ciado pelo Ministério Público 
da Paraíba em fevereiro de 
2011, acusado de ter desvia-
do dinheiro público da Câma-
ra de Vereadores do municí-
pio que fica a 62 quilômetros 
de João Pessoa. O desvio 
ocorreu durante o exercício 
de 2009 (quando ele era pre-
sidente do Legislativo Mu-
nicipal), através de um con-
trato de locação de veículo 
no valor de R$ 2100,00, que 
nunca foi usado a serviço da 
Câmara de Vereadores.

Segundo o juiz da Vara de 
Gurinhém, Aluízio Bezerra Fi-
lho, “o que se comprovou nos 
autos foi a locação forjada do 
veículo arquitetada pelo réu”.
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Políticas

Comissão aprova gratuidade em 
transporte intermunicipal para PMs
Policiais e bombeiros 
também terão prioridade 
em filas de banco

A Comissão de Admi-
nistração, Serviço Público e 
Segurança, aprovou nessa 
quarta-feira (8) o projeto 
do deputado Frei Anastácio, 
que concede gratuidade no 
transporte público intermu-
nicipal de passageiros aos 
policiais militares, policiais 
civis e agentes de segurança 
penitenciária. Além deste, os 
deputados aprovaram ou-
tros cinco projetos de lei.

Outro projeto de Frei 
Anastácio também obte-
ve aprovação. Trata-se do 
767/2016, que estabelece 
prioridade de atendimento 
a membros da Polícia Civil, 
Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros, fardados e em 
serviço, em filas para uso do 
caixa em estabelecimentos 
comerciais e da rede bancá-
ria, lotérica e assemelhados 
na Paraíba.

O Projeto de Lei 571/2015, 
de autoria da deputada Olenka 
Maranhão, dispõe sobre a ins-
talação nos postos de combus-
tível, de placas educativas 
sobre a importância do uso 
do cinto de segurança. De 
autoria do deputado Nabor 
Wanderley, foi aprovado 
Projeto 595/2015 que tra-
ta da instalação de filtros 
bloqueadores em todos os 
equipamentos de informáti-
ca instalados nas Escolas da 
Rede Pública de Ensino do 
Estado.

A comissão aprovou 
ainda dois projetos de lei da 
deputada Daniella Ribeiro. 
O 574/2015 dispõe sobre a 

Foto: Divulgação/ALPB

divulgação dos direitos das 
pessoas com neoplasia ma-
ligna – câncer – pelos órgãos 
públicos do Estado. Já o Pro-
jeto 653/2016 dispõe sobre 
a obrigatoriedade da coloca-
ção de placas de alerta nos 
estacionamentos públicos e 
particulares do Estado, aler-
tando sobre o esquecimento 
involuntário de menores no 
interior dos veículos.

Sessão ordinária
Após a reunião da co-

missão, os deputados rea-
lizaram a sessão ordinária 
em que usaram a tribuna do 
plenário para denunciar gra-
ves problemas ocorridos nos 
municípios de João Pessoa e 
Santa Rita. O deputado Frei 
Anastácio demonstrou pre-
ocupação com o tratamento 
que a Prefeitura Municipal 
de João Pessoa (PMJP) tem 
dado aos Conselhos Tutela-
res da capital. Já Jeová Cam-
pos criticou a Prefeitura de 
Santa Rita a respeito do des-
caso com o lixo no município.

O deputado Jeová Cam-
pos, alertou para o problema 
de saúde pública que amea-
ça a população da cidade de 
Santa Rita com o descaso da 
prefeitura daquela cidade 
com o tratamento dado ao 
lixo. “O prefeito deixou a ci-
dade ficar no caos, colocan-
do a metade do lixo dentro 
dos rios e nas ruas. Isso é de 
doer na alma. Não há senti-
do”, denunciou o deputado. 
O parlamentar destacou que 
toda a população e princi-
palmente as crianças estão 
expostas à contaminação e 
adoecendo devido ao lixo 
que está espalhado pela ci-
dade.

“Quero externar o 
meu repúdio e descon-
tentamento e denunciar 
a atitude do conspira-
dor Michel Temer de 
cercear o direito da pre-
sidente Dilma Rousseff 
proibindo-a de se des-
locar pelo País usando o 
avião da FAB, com a se-
gurança necessária que 
o cargo que ela ainda 
detém requer, porque 
Dilma foi só afastada 
temporariamente en-
quanto durar o pro-
cesso de impeachment 
e precisa da segurança 
necessária para andar 
pelo país”, disse on-
tem, durante sessão na 
ALPB, o deputado Jeo-
vá Campos (PSB).

O parlamentar lem-
brou ainda que o que 
o país está vivendo é 
uma verdadeira tragé-
dia grega. “O golpe já 
não é aceitável, ima-
gina esse cerceamento 
ilegal do direito da pre-
sidente se locomover. 
Esse golpista quer sitiar 
a presidente com essa 
decisão e isso não é re-
publicano, não é demo-
crático e só comprova 
que o discurso da de-
mocracia, feito por essa 
turma que assaltou a 

Presidência da Repúbli-
ca, é bem outro e o que 
eles querem, efetiva-
mente, é apenas a ma-
nutenção do poder sob 
o seu comando e tam-
bém impedir que essa 
Operação Lava Jato, 
que começou só com o 
PT e agora aponta para 
eles, prossiga até o fim 
apontando todos os 
envolvidos”, destacou 
Jeová.

O deputado lem-
brou também que essa 
decisão da Casa Civil do 
governo ‘golpista’ de 
restringir os desloca-
mentos da presidente 
afastada não respeitou 
os direitos mantidos 
pelo Senado. “A notifi-
cação, elaborada pela 
Advocacia-Geral do Se-
nado estabeleceu que 
Dilma tem direito a 
transporte aéreo e ter-
restre sem delimitar 
os destinos aos quais 
a presidente afastada 
poderia se deslocar uti-
lizando o aparato pú-
blico. Então, com essa 
decisão, esse governo 
golpista comete mais 
um ato lamentável que 
é o de desrespeitar a 
decisão do Senado”, 
lembrou Jeová.

Jeová vê “desespero”   
em atitude de Temer

PERSEGUIÇÃo A DILMA
Entidades fazem 
alerta contra 
repressão a casais 
homoafetivos

O Ministério Público Fe-
deral (MPF), o Ministério Pú-
blico do Trabalho (MPT) e a 
Defensoria Pública da União 
(DPU) recomendam a escolas, 
universidades, centros comer-
ciais, empregadores, reparti-
ções, bares e demais lugares 
de frequência pública que se 
abstenham de inibir, reprimir 
ou discriminar manifestação 
afetiva entre casais do mesmo 
sexo, desde que não constitua 
violação a direitos da criança e 
do adolescente.

A recomendação leva em 
consideração agressões físicas 
e verbais à comunidade LGBT 
e se baseia na Constituição 
Federal que estabelece a dig-
nidade humana e a não-discri-
minação como alicerces da Re-
pública (artigo 1º e artigo 2º 
da CF/88), no reconhecimento 
das uniões afetivas pelo Su-
premo Tribunal Federal, que 
conferiu-lhes legalidade e na 
decisão do Conselho Nacional 
de Justiça que determinou a 
celebração de casamento civil 
entre pessoas do mesmo sexo.

Também se fundamenta 
na Lei Estadual nº 7.309/2003 
que assegura a expressão afe-
tiva entre pessoas do mesmo 
sexo, independentemente de 
trajes, postura corporal, tona-
lidade de voz ou aparência.

 Para o MPF, MPT e DPU, 
o direito à expressão afetiva 
decorre da garantia constitu-
cional da liberdade. 

“Os Conselhos Tutelares 
de João Pessoa estão entre-
gues ao abandono, ao desca-
so por parte da Prefeitura da 
capital. Falta material de tra-
balho e até copo descartável 
para beber água”. A afirma-
ção é do deputado estadual 
Frei Anastácio (PT), que fez 
pronunciamento sobre o as-
sunto ontem, na Assembleia 
Legislativa.

O deputado afirmou 
que a denúncia que está fa-
zendo é com base em relató-
rio enviado ao gabinete dele 
por vários conselheiros de 
João Pessoa. “Na condição 
de presidente da Comissão 
de Direitos Humanos e re-
presentante do Poder Legis-
lativo no Conselho Estadual 
da Criança e do Adolescente 
não posso me calar diante 
dessas denúncias tão gra-
ves”, disse o deputado.

O parlamentar disse 
que dos sete Conselhos de 
João Pessoa, apenas um tem 
carro funcionando, que é o 
da Região Sul. “Mesmo as-
sim, o teto de uma das salas 
do prédio daquele Conselho 
desabou e não foi feito nada. 
Quando chove fica entrando 
água no prédio”, disse o de-
putado.

O deputado disse que, 
segundo a denúncia, os Con-
selhos estão ficando sem 
computador. “Cada Conse-

lho recebe cinco computa-
dores do Governo Federal. 
Mas, as máquinas quebram, 
vão para conserto e não são 
devolvidas pela Prefeitura. 
Da mesma forma, acontece 
com os carros, que quebram 
e não são consertados sob a 
alegação que não há licitação 
para esse tipo de serviço. Os 
motoristas estão trabalhan-
do em plantões de 24 por 24 
horas, totalmente explora-
dos”, explicou o deputado.

Responsabilidade
O deputado disse que 

a Prefeitura está descum-
prindo a Resolução nº 170, 
de 10 de dezembro de 2014, 
do Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente (Conanda), que 
determina total responsabi-
lidade da gestão municipal 
para dar condições de fun-
cionamento aos Conselhos 
Tutelares.

“A Prefeitura também 
despreza o artigo 18, inci-
so sétimo da Lei Municipal 
11.407/2008 que determi-
na que o Município de João 
Pessoa, é obrigado a ofere-
cer instalações físicas em 
condições adequadas de 
habitabilidade, salubridade 
e segurança e os objetos ne-
cessários à higiene pessoal. 
Mas nada disso está sendo 
observado”, afirmou.

O parlamentar anun-
ciou que está solicitando 
providências aos Ministérios 
Públicos Estadual e Federal, 
para que a situação dos Con-
selhos seja resolvida. “Não 
dá para tolerar esse tipo de 
situação que está acontecen-
do em João Pessoa. Espero 
que o Ministério Público faça 
visitas ao local e obrigue 
o Poder Público a cumprir 
com suas obrigações”, disse.

Processo contra Mofi
O deputado também 

registrou na tribuna da As-
sembleia que a Justiça deter-
minou, através de audiência 
de conciliação, que o radia-
lista Emerson Machado, co-
nhecido como Mofi, se retra-
tasse em relação às mentiras 
levantadas contra a atuação 
parlamentar dele. “Em ju-
nho do ano passado, um 
ano atrás, Emerson levantou 
calúnias contra mim, dizen-
do que eu estaria apoiando 
bandido e criticando a polí-
cia. Tudo mentira. Ele teve 
que se retratar no rádio e no 
instagram”, disse.

Frei Anastácio disse 
que ainda está tramitando 
na Justiça o processo cível 
contra o radialista. “A retra-
tação foi apenas no processo 
criminal. Estou esperando a 
sentença do processo cível”, 
disse o deputado.

Frei denuncia abandono nos 
Conselhos Tutelares da capital

DESCASo

Durante sessão ordinária, deputados estaduais alertaram para descaso em Santa Rita e problemas nos Conselhos Tutelares da capital

O superintendente da Cruz 
Vermelha Brasileira na Paraí-
ba, Milton Pacífico José Araú-
jo, receberá nesta quinta-feira 
(9), às 13h, no Plenário Depu-
tado José Mariz, na Assembleia 
Legislativa do Estado, o Título 
de Cidadão Paraibano. Milton 
Pacífico administra o Hospi-
tal Estadual de Emergência e 
Trauma Senador Humberto Lu-
cena na gestão pactuada com 

o Governo do Estado. A propo-
situra é do deputado Adriano 
Galdino.

Milton Pacífico é gaúcho, 
formado em Administração e 
Direito e possui especialização 
em Planejamento Estratégico 
Público e Privado, concluído 
na Fundação Altadir, localiza-
da no Chile.

Acumula experiência na 
gestão de empresas publicas e 

privadas nas áreas de Recursos 
Humanos, Financeira, Jurídica 
e demais áreas operacionais, 
como também na de saúde pú-
blica, além de gestão de hos-
pitais e conhecimento técnico-
-administrativo da gestão e 
política de saúde pública e po-
lítica de assistência à atenção 
básica (primária), secundária e 
terciária e Planejamento Estra-
tégico da Saúde Pública.

Superintendente da CVB recebe título de cidadania
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Edição acontece de 4 a 17 
de julho, com atendimento 
a crianças e gestantes 

Mutirão vai visitar 13 municípios
Caravana do Coração

O Governo da Paraíba, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), da 
Rede de Cardiologia Pediá-
trica da Paraíba (RCP) em 
parceria com a ONG Círculo 
do Coração de Pernambuco, 
se prepara para mais uma 
Caravana do Coração. Esta 
é a quarta vez que o evento 
acontece no Estado e, nesta 
edição, que será realizada de 
4 a 17 de julho, 13 municí-
pios serão contemplados.

O público-alvo da carava-
na é formado por crianças de 0 
a 12 anos e gestantes com ida-
de gestacional de 22 a 28 se-
manas que apresentem algum 
tipo de cardiopatia ou proble-
mas oriundos de cardiopatias.

A coordenadora da RCP, 
Sandra Mattos, explica que a 
Caravana do Coração tem por 
objetivo realizar um mutirão 
de triagens, consultas e exa-
mes cardiológicos com ajuda 
de uma equipe multidiscipli-
nar de profissionais de diver-
sas áreas.

“Estamos programando 
tudo o que diz respeito às ati-
vidades: capacitação dos pro-
fissionais envolvidos, análise 
prévia dos casos e atendimen-
tos aos pacientes, custos, estu-
do da realidade de cada muni-
cípio por onde a caravana vai 
passar, infraestrutura, estadia 
e alimentação durante os dias 
de viagem”, explicou.

Para esta caravana, os mu-
nicípios beneficiados com os 
serviços são: Sumé, Monteiro, 
Princesa Isabel, Itaporanga, 

Cajazeiras, Sousa, Catolé do 
Rocha, Pombal, Patos, Picuí, Es-
perança, Guarabira e Itabaiana.

Serão contemplados mu-
nicípios paraibanos do Sertão 
até a capital. A caravana sairá 
no dia 3 de julho do Recife, pa-
rando em João Pessoa para se 
juntar aos colegas profissionais 
paraibanos. Em seguida, ruma-
rá até Monteiro, a primeira ci-
dade do Sertão, e vem voltando 
pelas cidades da Zona da Mata 
até chegar a Itabaiana no dia 
16 de julho. A equipe é forma-
da por 50 profissionais.

A IV Caravana do Coração 
terá duração de duas semanas, 
com o objetivo de aumentar o 
número de pacientes atendi-
dos e capacitações através de 
um maior contingente de pro-
fissionais. Para este ano, a meta 
é atender cerca de 1.300 pa-
cientes entre gestantes e crian-
ças, totalizando cerca de 15 mil 
atendimentos, tendo em vista 
que cada criança poderá ter 
acesso a até oito atendimentos 
diferentes nas mais diversas 
especialidades: Cardiologia, 
Odontologia, Neurologia, Ul-
trassonografia, Ecocardiogra-
fia, Clínica Médica, Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, Nutrição, Psi-
cologia e Arte-educação.

Serão atendidos até 100 
pacientes por cidade (80 
crianças com cardiopatia, 10 
crianças com microcefalia e 
10 fetos). Além disso, serão 
feitas até 315 capacitações 
profissionais por cidade – até 
25 especializações em Eco-
cardiograma Fetal, 120 Atua-
lizações em Enfermagem, 120 
qualificações em Ausculta Ele-
trônica, 25 em Enfrentamento 
da Microcefalia e 25 em Pro-
priedade Intelectual.

Uma das novidades este ano 
é o engajamento de profissio-
nais de saúde internacionais, 
com objetivo de realizar estudos 
relacionados ao atual surto de 
microcefalia. O CDC dos Estados 
Unidos trará pediatras, neurolo-
gistas, oftalmologistas, geneti-
cistas e ultrassonografistas. Da 
Inglaterra, a equipe terá infec-
tologistas e jornalistas. De Por-
tugal, engenheiros da computa-
ção. Do Japão, especialistas de 
doenças infecciosas, patologia 
e imagem. Ao todo são cerca de 
20 professores e pesquisadores.

Está previsto, ainda, o lan-
çamento do Projeto de Humani-
zação e Capilarização – Família 
do Coração. O objetivo geral do 
projeto é formar um grande cír-
culo de famílias do coração na 
Paraíba, aproximando as reali-
dades e promovendo troca de 
experiências.

Profissionais internacionais estudam a microcefalia

n Programação – A IV Caravana do Coração passará por 13 municípios 
paraibanos em julho (a chegada em cada município é na noite anterior):
Monteiro: 4/7; Princesa: 5/7; Itaporanga: 6/7; Cajazeiras: 7/7; Sousa: 8/7; 
Catolé: 9/7; Pombal: 10/7; Patos: 11/7; Picuí: 12/7; Esperança: 13/7; Guarabira: 
14/7; Mamanguape: 15/7; Itabaiana: 16/7. 

n Inovação – A novidade para este ano é que serão prestados, também, 
serviços de saúde bucal – avaliação, orientação, distribuição de kits de 
escovação e aplicação de flúor. Além disso, bebês com microcefalia também 
serão assistidos pelo projeto.

n Caravana do Coração – A partir do segundo ano da Rede de Cardiolo-
gia Pediátrica da Paraíba (RCP), com o objetivo de aprimorar o programa 
de triagem e facilitar o acesso da população à equipe de especialistas, foi 
criada a Caravana do Coração. Trata-se de uma visita de uma equipe multi-
profissional incluindo médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, 

professores e estudantes universitários, às cidades do interior da Paraíba 
que integram a RCP, para realizar consultas e exames complementares, 
como ecocardiograma e oximetria, além de arte-educação para crianças, 
pais e capacitação para profissionais de Saúde.
Foram realizadas, até o momento, três Caravanas do Coração. A primeira 
teve a duração de uma semana e as seguintes duas semanas de duração. Na 
primeira caravana foram visitados oito municípios e atendidos pouco mais 
de 500 pacientes. As duas últimas edições cobriram 13 municípios e asse-
guraram o atendimento de mais de 1.000 pacientes cada. Nessas caravanas, 
os profissionais de Saúde percorrem mais de 1.880 km.

n rede de Cardiologia Pediátrica da Paraíba (rCP - PB) - É uma 
iniciativa do Governo do Estado da Paraíba, que investe anualmente R$ 6 
milhões no projeto. Iniciado em 2011 foi um divisor de águas na saúde pública 
da Paraíba, na área Cardiológica e Pediátrica, sendo estendida, a partir de 
2013, para a capacitação em Perinatologia.

n Entre as ações já realizadas contra o Aedes aegypti está a Sema-
na da Família na Escola, que envolveu estudantes, profissionais da 
Educação e familiares dos 223 municípios considerados prioritários 
para o combate ao mosquito. Outra ação envolvendo o ambiente 
escolar foi a Semana Saúde na Escola, que contou com a participação 
de mais de 18 milhões de estudantes, em 4.787 municípios, envolvidos 
em atividades contra o Aedes.
n Além das ações no ambiente escolar, já foram realizadas mobiliza-
ções em todos os prédios da administração pública para checagem 
das instalações em busca da eliminação de possíveis focos. A ini-
ciativa serviu para intensificar as vistorias nos imóveis federais, que 
já vêm sendo realizadas nos prédios públicos de forma permanente 
desde o dia 29 de janeiro.

n No dia 13 de fevereiro foi realizado o Dia Nacional de Mobiliza-
ção contra o Aedes aegypti, quando ministros e gestores públicos 
vistoriaram 2,8 milhões de imóveis, em 428 municípios do País. 
A ação contou com 220 mil integrantes das Forças Armadas, em 
conjunto com os agentes comunitários de saúde e os agentes de 
controle de endemias.
n Ainda em fevereiro ocorreu a Mobilização Nacional da Educação Zika 
Zero, em parceria com os estados e municípios. Na ocasião, ministros, 
governadores, secretários de Educação municipais e estaduais, além 
de outras autoridades e militares das Forças Armadas, percorreram 
as capitais brasileiras e 115 municípios no combate ao mosquito, 
aproveitando o período de volta às aulas para incluir as comunidades 
escolares nas ações de combate e prevenção ao mosquito.

Serviço

Mobilizações

Adultos e crianças estão 
aprendendo de forma divertida 
a combater o mosquito Aedes 
aegypti, transmissor da dengue, 
chikungunya e zika, em João Pes-
soa. Eles têm a oportunidade de 
jogar o Zika Zero, que chegou à 
capital ontem e permanece até 
as 17h de hoje, no Ponto de Cem 
Réis. A ação é uma iniciativa do 
Ministério da saúde e tem o ob-
jetivo de chamar a atenção da 
população para um assunto sé-
rio, que é eliminar os criadouros 
do mosquito, através de um mé-
todo lúdico e divertido. O jogo 
percorre todas as capitais do Nor-
deste, desde o dia 23 de maio e 
segue até o dia 25 deste mês. A 
cidade de João Pessoa é a quinta 
capital a receber a ação.

O jogo explora a mensagem 
de que a água não deve nunca 

ficar parada, evitando que se 
torne um foco para o mosquito.
Todos que quiserem podem par-
ticipar do jogo e são acompa-
nhados por monitores. No brin-
quedo de mais de dois metros 
de altura, o jogador precisa ma-
tar as larvas do mosquito, repre-
sentado por bolinhas brancas, e 
não deixar o vetor nascer. Cada 
larva lançada na lixeira soma um 
ponto. A brincadeira também 
ocorre na versão digital, em to-
tens. Ao final do tempo estabe-
lecido, o jogador pode compar-
tilhar em sua rede social quantas 
larvas ele eliminou.

Para a promotora de Even-
tos, Gabriela Marques, a ação 
está funcionando devido o jogo 
atrair a população, principal-
mente crianças, por ser uma ma-
neira mais dinâmica e divertida. 
“As crianças acham engraçado, 
riem, mas o mais importante é 
levar essa conscientização do 

jogo para as suas casas. Para 
isso, não só esperamos curiosos 
se aproximarem, mas estamos 
abordando as pessoas na rua 
para conhecer o jogo e transmi-
tir essa mensagem”, esclareceu.

Nathália Alves, de 9 anos, 
demonstrou conhecer bem o 
assunto e disse que a popula-
ção pode mudar a realidade 
atual do País sobre o mosquito. 
“Um mosquito não é maior que 
o Brasil e nós temos que cuidar 
para isso acabar. Muita gente 
tem medo, como a minha tia, 
que não se aproxima de água 
parada para não ser picada pelo 
mosquito. Mas eu já expliquei 
para ela que lá só ficam as larvas 
e é por isso que tem que evitar, 
para não se transformar no mos-
quito”, ensinou, orgulhosa. 

Wanderley de Aguiar, estu-
dante de Enfermagem, também 
disse que o jogo serve de incenti-
vo para conscientizar as pessoas. 

Jogo que percorre o Nordeste chega a João Pessoa
ZIKa ZEro InCEnTIva o CoMBaTE ao aEdES aEGYPTI

“O zika está afetando a popula-
ção inteira, inclusive gestantes, 
e está cada vez mais se multipli-
cando. Cada um deve fazer seus 
deveres de casa, fazendo a limpe-
za correta, evitando deixar água 
parada e recipientes que facilitam 
isso. Esse joguinho aqui é uma 
forma diferente de mostrar 
para as pessoas a forma cor-
reta de combater o mos-
quito”, comentou.

Toda ação será 
filmada para a gera-
ção de vídeos para a 
internet, propagando 
ainda mais as informa-
ções de combate ao 
mosquito. A iniciativa 
servirá para comple-
mentar a campanha do 
Ministério da saúde. 
Dessa forma será pos-
sível conscientizar, não 
só quem for abordado 
na intervenção, nas di-

versas localidades, mas também 
amplificar a mensagem, multipli-
cando o número de pessoas atin-
gidas por meio das redes sociais.

No brinquedo de mais de 
dois metros, o jogador 

precisa matar as larvas

FoTo: Ricardo Puppe

Cada criança pode ter acesso a até oito atendimentos em várias especialidades
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Polícia fecha fábrica clandestina 
de armas e prende quadrilha 
Ação aconteceu na cidade 
de Araruna. Presos são 
acusados de roubo e tráfico

Uma ação conjunta das 
Polícias Civil e Militar desar-
ticulou, na manhã de ontem, 
na cidade de Araruna, a 165 
quilômetros de João Pessoa, 
uma quadrilha responsável por 
tráfico de drogas e roubos no 
Curimataú paraibano. A polícia 
ainda localizou e fechou uma 
fábrica clandestina para fabri-
cação de armas caseiras. A ope-
ração realizada por policiais da 
21ª Área Integrada de Seguran-
ça Púbica (Aisp) teve como ob-
jetivo dar cumprimento a man-
dados de busca e apreensão e 
combater o tráfico de droga e 
outros crimes na região.

De acordo com o de-
legado da 21ª Seccional de 
Polícia Civil, Diógenes Fer-
nandes, foram apreendidas 
aproximadamente 100 pe-
dras de crack, maconha, R$ 
500 em espécie, munições 
calibre 38, celulares, entre 
outros objetos e uma moto-
cicleta possivelmente com o 

chassi adulterado. Na fábrica, 
foi localizada uma máqui-
na para confecção de armas, 
prensa, forno mecânico, sol-
da, cilindros, além de outras 
ferramentas. “Na casa existia 
um fundo falso que ficava sob 
uma máquina de lavar rou-
pas. Os vizinhos garantem 
nunca terem desconfiado da 
localização da fábrica, por 
se tratar de uma residência 
familiar e que nada demons-
trava nenhuma suspeita de 
clandestinidade”, esclareceu 
a autoridade policial.

Ao todo, foram 18 man-
dados de busca e apreensão, 
que resultaram nas prisões 
de Bruno Alisson Ferreira 
Lima, 22 anos, que já cumpre 
pena no regime semiaberto e, 
ontem pela manhã, foi abor-
dado pela policia quando saía 
do presídio; Enicácio Divino 
Confessor, 38 anos, responsá-
vel pela fábrica clandestina; e 
José Antonio Fernandes de 
Pontes, 37 anos, responsável 
pelo tráfico de drogas. Outras 
duas pessoas que foram deti-
das e liberadas ainda pode-
rão ser indiciadas, conforme 

resultado dos laudos de perí-
cia de identificação veicular 
que comprovará tecnicamen-
te a adulteração e origem do 
veículo apreendido. 

De acordo com o co-
mandante da 7ª Companhia 
Independente de Polícia Mi-
litar, capitão Jair Ferreira, a 
operação deu uma resposta 
às recentes ações criminosas 
ocorridas naquele município. 
“Após investigação da Polícia 
Civil, percebemos que os cri-
mes que vinham ocorrendo 
na cidade estavam relacio-
nados ao tráfico de drogas 
local. A apreensão das má-
quinas para fabricação de ar-
mas também deve reduzir as 
ações de roubos na região, já 
que o acusado fornecia arma-
mento para os criminosos”, 
destacou o oficial. 

Os suspeitos foram en-
caminhados para a cadeia 
pública de Araruna, onde 
ficarão à disposição da Jus-
tiça. A operação denomina-
da ‘Thêmis’ é uma alusão 
à deusa grega da Justiça, 
guardiã dos juramentos dos 
homens e da lei.

Policiais militares do 
Núcleo de Inteligência do 7º 
Batalhão prenderam, na terça-
-feira (7), um homem de 41 
anos suspeito de praticar de-
zenas de homicídios na região 
de Sapé. A prisão ocorreu no 
município de Sobrado, após 
os policiais terem recebidos 
informações de que Severino 
de Oliveira Filho estaria escon-
dido na zona Rural da cidade.

Os policiais cercaram a 
propriedade e Severino ainda 
tentou fugir pela parte de trás 
da residência, chegando a efe-

tuar disparos contra os poli-
ciais, que revidaram. Durante a 
troca de tiros, o suspeito ficou 
ferido e foi socorrido para o 
Hospital de Trauma da capital. 

Segundo o capitão Mel-
quisedec Lima, comandante 
da 3ª Companhia do 7º BPM, 
o homem estava com docu-
mentos falsos. “Ele é consi-
derado um criminoso de alta 
periculosidade e é suspeito de 
envolvimento em dezenas de 
homicídios na área, possuindo 
ao menos três mandados de 
prisão em seu desfavor”.

Suspeito de vários 
homicídios é preso

EM SAPÉ

Investigações realizadas 
pelo Grupo de Operações Es-
peciais (GOE) resultaram na 
prisão de Henrique Silva Souza 
de Santana, acusado de parti-
cipação no latrocínio que teve 
como vítima o agente peni-
tenciário paraibano Ivonilton 
Wanderley Coriolano Júnior,  
no dia 22 de março de 2015. 
Um mandado de prisão obtido 
com base em levantamentos 
feitos pela polícia paraibana foi 
cumprido por policiais do Rio 
de Janeiro no morro do Anda-
raí, na terça-feira (7).

O agente penitenciário 
foi atraído para o local do cri-
me por duas mulheres que o 
doparam com medicamentos 
em sua bebida. Elas, Henrique 
e outros oito suspeitos de par-
ticipação no crime roubaram 
celular, dinheiro e a arma da ví-
tima, que em seguida foi amor-
daçada e espancada. O corpo 
de Ivonilton foi jogado ainda 
com vida no Rio Jaguaribe, nas 
imediações do bairro do Cristo 
Redentor, em João Pessoa.

De acordo com o dele-
gado do GOE, Allan Terruel, o 

grupo especial recebeu o caso 
em caráter especial. “Os inves-
tigadores do GOE fizeram todo 
o levantamento, recebendo in-
formações importantes inclu-
sive do Sistema Penitenciário, 
o que nos levou a localização 
exata de onde Henrique estava. 
Com base nisso, o delegado ge-
ral, João Alves, solicitou a coo-
peração da polícia carioca para 
prendê-lo. O trabalho envolveu 
depoimentos, filmagens, re-
constituição, exames periciais, 
e cumprimento de mandados 
de busca e de prisão”, explicou. 

Homem envolvido em crime 
é detido no Rio de Janeiro

LATROCÍNIO DE AGENTE PENITENCIÁRIO Cinco pessoas 
são presas 
por tráfico na 
cidade de Patos

Policiais militares do 
3º Batalhão, em ação con-
junta com a Delegacia de 
Homicídios e Entorpecen-
tes de Patos, desencadea-
ram uma operação que cul-
minou na prisão de cinco 
homens por crimes como 
tráfico de entorpecentes, 
posse ilegal de munição e 
ainda por possuírem man-
dado de prisão em aberto, 
na cidade de Patos, na ter-
ça-feira (7).

A primeira prisão, de 
um homem de 27 anos, 
ocorreu na comunidade 
conhecida como “Cabeça 
do Porco”, por posse ilegal 
de munição de calibre res-
trito e também por tráfico 
de entorpecentes, sendo 
apreendidos um tablete de 
meio quilo e 86 trouxinhas 
de maconha, 280 gramas e 
268 pinos de cocaína, uma 
balança de precisão e uma 
quantia em dinheiro.

Diligências
Em diligências contí-

nuas na mesma comunida-
de, foram presos três ho-
mens de 22, 26 e 27 anos 
em virtude de cumprimen-
to de mandados de prisão 
por serem suspeitos de um 
homicídio que vitimou uma 
mulher no dia 11 de março 
deste ano, na mesma loca-
lidade.

Na localidade conhe-
cida como Beiral, foi preso 
em flagrante por posse ile-
gal de munição e por portar 
34 papelotes de maconha, 
um homem de 26 anos, na-
tural de Milagres-CE. Na 
delegacia ainda constatou-
se que contra o detido ha-
via mandado de prisão em 
aberto por homicídio qua-
lificado.

Todos os detidos foram 
conduzidos para a Dele-
gacia de Homicídios e En-
torpecentes da cidade de 
Patos, onde foram feitas as 
autuações.

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

A Polícia Rodoviária Federal 
iniciou anteontem a Operação 
Rota Segura, que faz parte do 
calendário nacional. Na Paraíba, 
houve diversas ocorrências que 
culminaram com prisões, apreen-
sões de drogas e de documentos 
falsos. As ações se concentraram, 
principalmente, nas BRs 101, 104 
e 230, consideradas as mais movi-
mentadas do Estado.

Durante a ação, quatro ho-
mens foram presos ao logo da 
BR-101. Além das prisões, a ope-
ração resultou na apreensão de 
16kg de maconha, 1,5kg de cocaí-
na e 300 g de crack. Um veículo 
clonado e uso de documento fal-
so também foram registrados na 
operação. O trabalho da PRF obe-
dece a um calendário de ações e 
tem por objetivo, como seu pró-
prio nome sugere,  promover o 
tráfego seguro de todas as pes-
soas e otimizar esforços para re-
duzir a violência do trânsito. 

O alvo no primeiro dia das 
ações foi direcionado à criminali-
dade. De acordo com o Núcleo de 
Comunicação da PRF na Paraíba, 

PRF apreende drogas e documentos falsos
OPERAÇÃO ROTA SEGuRA

Drogas, dinheiro e celulares foram apreendidos Uma fábrica caseira de armas foi fechada

a operação volta a acontecer na 
próxima semana, direcionada ao 
cumprimento das normas do trân-
sito, principalmente por causa dos 
festejos juninos. Neste período, a 
região de Campina Grande vai re-
ceber atenção especial por causa 
da realização do Maior São João 
do Mundo.

A primeira ação dos policiais 
rodoviários federais aconteceu 
no início da noite, na BR-101 no 
município de Alhandra quando 
uma motocicleta Honda CG 150 
foi abordada. Os agentes perce-
beram, durante a fiscalização, a 
inautenticidade do documento 
do veículo. No decorrer da inspe-
ção, foi verificado que a motoci-
cleta era um clone e que na rea-
lidade se tratava de um veículo 
com ocorrência de roubo e furto 
na cidade de Aliança-PE, em no-
vembro de 2015.

Ainda na BR-101, em Ma-
manguape, os agentes policiais 
abordaram um Vectra com dois 
homens. Dentro do carro foi en-
contrada uma caixa contendo 
16kg de maconha, 1,5 kg de co-
caína e 300g de crack, além de 
dois rádios comunicadores. A 
dupla, que havia saído de Natal 

com destino a Campina Grande, 
tinha como integrante um ex-pre-
sidiário que havia cumprido pena 
no presídio Serrotão, em Campina 
Grande. O homem já estava em 
liberdade há três anos e era inte-
grante de uma quadrilha de assal-
to a bancos que havia realizado 
um assalto no município de Quei-
madas em 2013. No município de 
Cabedelo, na BR-230, um veículo 
VW Gol foi abordado, sendo en-
contrado em seu interior um pa-
cote contendo 500g de maconha.

Além do combate ao crime, 
a Operação Rota Segura também 

visa a promoção da segurança viá-
ria voltada para a prevenção de 
acidentes. Condutas nocivas no 
trânsito são combatidas, mas prin-
cipalmente aquelas relacionadas 
ao excesso de velocidade, embria-
guez ao volante, ultrapassagens 
proibidas, falta do uso do cinto de 
segurança como também envol-
vendo motocicletas ou ciclomoto-
res, historicamente conhecidos pe-
los índices elevados de letalidade.

Até o final da noite, os agen-
tes da PRF já haviam lavrado 170 
autos de infrações; 355 pessoas e 
351 veículos foram fiscalizados.

16kg de maconha, 1,5kg de cocaína e 300g de crack foram apreendidos

FOTO: Nucom-PRF
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Habilitação Social soma mais de 
27 mil inscritos em uma semana
Inscrições para o programa 
estão abertas até dia 10 
de julho pela internet

Um total de 27.045 parai-
banos já se inscreveu no Pro-
grama de Habilitação Social 
(PHS), na primeira semana do 
seu lançamento pelo Governo 
do Estado. As inscrições foram 
abertas no dia 1º de junho e 
se estendem até o dia 10 do 
próximo mês, exclusivamente 
por meio do site www.habili-
tacaosocial.pb.gov.br.  Na edi-
ção atual, mais 1.500 pessoas 
de baixa renda terão acesso à 
Carteira Nacional de Habilita-
ção de graça. 

O programa foi criado em 
15 de maio de 2012, com a fi-
nalidade de possibilitar o aces-
so das pessoas de baixo poder 
aquisitivo, gratuitamente, à 
obtenção de Autorização para 
Condução de Ciclomotores 
(ACC) e da primeira Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) 
nas categorias A ou B, na hipó-
tese de adição de categoria A 
ou B, bem como na mudança 
de categorias para C, D ou E.

Vagas 
O PHS reserva 50% das va-

gas para inscritos no Cadastro 
Único para Programas Sociais 
do Governo Federal, beneficiá-
rios ou com perfil para o Bolsa 
Família. As demais vagas são 
distribuídas da seguinte forma: 
20% para alunos matriculados 
ou que tenham concluído os 
programas Projovem e Brasil 
Alfabetizado; 15% para pesso-

as com renda familiar igual ou 
inferior a um salário mínimo 
ou que estejam desemprega-
das; 10% para pessoas egres-
sas e liberadas do sistema pe-
nitenciário, bem como aqueles 
que tenham cumprido medida 
socioeducativa de interna-
ção, nos termos do Estatuto 
da Criança e do Adolescente, 
completado ainda 18 anos de 
vida, e 5% para beneficiários 
do Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA).

O programa dispensa o 
candidato à CNH do pagamen-
to das taxas relativas aos exa-
mes de aptidão física e mental; 
das taxas na adição de catego-
ria; das taxas na mudança de 
categoria; do pagamento da 
Licença para Aprendizado de 
Direção Veicular (LADV); das 
taxas para permissão para diri-
gir A ou B e do pagamento de 
taxas para realização dos cur-
sos teórico-técnicos e de práti-
ca de direção veicular.

Social 
De acordo com a Legis-

lação que rege a ação, o PHS é 
um programa social de forma-
ção, qualificação e habilitação 
profissional de condutores 
de veículos automotores, que 
visa contribuir com o desen-
volvimento social a partir de 
uma perspectiva de inclusão 
no mercado de trabalho, além 
de proporcionar a regulamen-
tação daqueles que andam 
irregularmente pelas vias de 
trânsito.

É vinculado à Secreta-
ria de Estado da Segurança 

e Defesa Social, através do 
Detran-PB, e tem como par-
ceiras as Secretarias de De-
senvolvimento Humano, da 
Cidadania e Administração 
Penitenciária, e de Educação.

Todos os Centros de For-
mação de Condutores (auto-
escolas) em funcionamento 
são obrigados a reservar par-
te das vagas para o programa. 
De acordo com o regulamen-
to, 80% das vagas serão para 
candidatos à obtenção da 

primeira CNH e 20% para os 
candidatos à mudança de cate-
goria. As vagas destinadas aos 
candidatos que se inscreverem 
para a primeira habilitação se-
rão subdivididas em 70% para 
a categoria A (motos) e 30% 
para a categoria B (carros). 
Pelo programa, os candidatos 
que tiram a CNH na categoria 
“A” (motociclistas) recebem 
um capacete, como forma de 
incentivo ao uso do equipa-
mento de segurança.

Seleção 
Os candidatos inscritos 

pelo site serão selecionados 
de acordo com a distribuição e 
a destinação das vagas, obede-
cendo os termos previstos no 
edital. A divulgação dos pré-se-
lecionados e chamamento para 
comprovação documental será 
no dia 13 de julho, com publica-
ção no Diário Oficial do Estado 
e no site www.habilitacaoso-
cial.pb.gov.br. Serão divididos 
por região geoadministrativa, 

de modo que o programa con-
temple candidatos em todos os 
municípios paraibanos.

Os selecionados deverão 
comprovar os dados cadastrais 
mediante apresentação de do-
cumentos. Aqueles que não 
comprovarem a veracidade 
das informações prestadas du-
rante a inscrição “online” serão 
eliminados e substituídos por 
candidatos inscritos dentro do 
prazo legal e que constarão no 
cadastro de reserva.

Nesta edição, mais de 1.500 pessoas de baixo poder aquisitivo na Paraíba terão acesso à Carteira Nacional de Habilitação gratuitamente

Foto: Secom-PB

Chico José
chicodocrato@gmail.com

A força-tarefa in-
tegrada por equipes do 
Ministério Público Esta-
dual, 3ª Companhia de 
Policiamento de Trân-
sito (CPTran) e Superin-
tendência de Trânsito 
e Transportes Públicos 
(STTP) está intensificando 
as apreensões de veículos 
que estejam explorando 
o transporte alternativo 
clandestino de passagei-
ros em Campina Grande. 
Nestes primeiros oito dias 
de junho já foram apre-
endidos cinco veículos. 
A segunda operação do 
mês ocorreu na manhã 
de ontem na Avenida 
Floriano Peixoto, no cen-
tro da cidade. Todos os 
veículos apreendidos são 
encaminhados ao pátio 
do Detran.

De acordo com o su-
perintendente da STTP, 
o advogado Félix Araújo 
Neto, o ponto onde os 
transportes clandestinos 
se concentram é nas pro-
ximidades da Catedral 
e de um supermercado 
onde ficam localizadas 
diversas paradas de ôni-
bus. Segundo o dirigen-
te da STTP, os motoristas 
que exploram essa ativi-
dade, mandam terceiros 
buscar passageiros nos 
pontos de ônibus. Essas 

mesmas pessoas ficam 
encarregadas de avisar 
sobre a aproximação dos 
policiais da Companhia 
de Trânsito, que inte-
gram a operação deter-
minada pelo Ministério 
Público para reprimir o 
transporte clandestino 
de passageiros em Cam-
pina Grande. 

A apreensão feita 
pela força-tarefa na ma-
nhã de ontem ocorreu no 
momento em que os car-
ros estavam parados na 
faixa exclusiva de ônibus, 
tentando pegar passa-
geiros que aguardavam 
o transporte coletivo re-
gular.  Félix Neto explicou 
que  o trabalho de fisca-
lização e apreensão de 
veículos empregados no 
transporte clandestino 
é determinação do pro-
motor Sócrates Agra, co-
ordenador do Ministério 
Público Estadual.   

Entre os carros abor-
dados uma parcela esta-
va sem documentação. 
Um dos veículos tinha 
acumuladas 38 multas 
por infração de trânsito.  
Além das multas e das 
apreensões dos veículos, 
os donos desses  carros 
ainda responderão cri-
minalmente pela prática 
de contravenção penal, 
como é qualificado o  
transporte clandestino 
de passageiros. 

Força-tarefa apreende 
transporte clandestino

EM CAMPINA GRANDE

Com a finalidade de con-
tribuir na educação de moto-
ristas com pouca escolaridade, 
para fins de aquisição ou re-
novação da Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH), a Divi-
são de Educação de Trânsito 
do Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran-PB) realizou 
um trabalho de avaliação pe-
dagógica e alfabetização junto 
aos candidatos da região da 1ª 
Ciretran, em Campina Grande. 
Na ocasião, foram atendidos 
cerca de 30 usuários.

“O Código de Trânsito 

Brasileiro determina como re-
quisito fundamental para se 
obter ou renovar a CNH saber 
ler e escrever. No entanto, mui-
tos candidatos que procuram o 
Detran para aquisição ou reno-
vação do documento demons-
tram dificuldades de leitura 
e escrita durante o processo. 
Ao serem identificadas essas 
dificuldades, as pedagogas tra-
çam um plano de ensino, com 
reciclagem ou alfabetização 
dos motoristas, e só posterior-
mente, ao serem submetidos 
a uma avaliação pedagógica, é 

que eles são encaminhados ao 
setor de habilitação”, explicou 
a chefe da Divisão de Educação 
de Trânsito, Abimadabe Vieira.

A maioria desses condu-
tores tem entre 50 e 75 anos 
de idade. Eles nunca comete-
ram infração grave ou gravís-
sima, possuem renda baixa e 
não tiveram a oportunidade de 
frequentar a escola. 

Na segunda-feira (13), a 
equipe da DET vai repetir a 
ação na 4ª Ciretran, em Patos, 
para atender aos candidatos 
do Alto Sertão da Paraíba. 

O novo sistema de monito-
ramento do trânsito de Campi-
na Grande, montado pela STTP 
(Superintendência de Trânsito 
e Transportes Públicos),  co-
meça ontem a multar os moto-
ristas flagrados em excesso de 
velocidade, avançando o sinal 
vermelho ou parando seus car-
ros em faixa de pedestres. Nas 
vias com fiscalização eletrôni-
ca, o limite de velocidade é de 
50 km/h.  Quem ultrapassar 
esse limite está sujeito a multa 
que varia de  R$ 197 a R$ 597, 
mais perda de sete pontos na 
Carteira de Habilitação. O siste-
ma de fiscalização será integra-
do por radar fixo, lombada ele-

trônica e avanço de semáforo.           
O gerente de Operações 

da STTP, Alex Marcolino, infor-
mou que as Avenidas Floriano 
Peixoto e Assis Chateaubriand, 
campeãs de acidentes de trân-
sito em 2015 (374 e 206, res-
pectivamente), já contam com 
radar fixo. Na Floriano Peixo-
to, o radar está instalado pró-
ximo ao Atacadão Maxxi. Na 
Assis Chateaubriand, fica nas 
proximidades da Alpargatas. 
As lombadas eletrônicas estão 
instaladas nas Avenidas Ma-
nuel Tavares, no Alto Branco; e 
Portugal, em Bodocongó.

Radar e lombadas funcio-
nam 24 horas. O radar informa 

a velocidade e a lombada foto-
grafa a placa do veículo, regis-
tra a data e o horário em que a 
infração foi cometida. A multa 
é arbitrada automaticamente, 
entra no sistema da STTP e é 
encaminhada  ao endereço do 
motorista infrator. 

O mecanismo que detecta 
avanço de semáforo e avanço e 
estacionamento sobre faixa de 
pedestre funciona nos cruza-
mentos das Ruas Assis Chate-
aubriand e Pedro Leal; Siqueira 
Campos e Rodrigues Alves; Se-
verino Cabral e Raimundo No-
nato; Severino Cruz e Miguel 
Couto; Vigário Calixto e João 
Quirino, das 5h às 23h.  

Detran promove capacitação de 
candidatos à renovação da CNH

Novo sistema começa a multar 
os motoristas infratores em CG

ALFABEtIZAÇÃo

MoNItoRAMENto DE tRÂNSIto

Dom Sales é 
o novo bispo 
diocesano de 
Cajazeiras
Sucursal de Cajazeiras
auniaocz@gmail.com

   
A comunidade católica 

de Cajazeiras e de toda a cir-
cunscrição da Diocese recebeu 
ontem com alegria a notícia da 
nomeação, pelo papa Francis-
co, do seu novo bispo, frei Fran-
cisco de Sales Alencar Batista. 
O anúncio oficial em Cajazeiras 
foi feito pelo administrador 
diocesano, monsenhor Agripi-
no Ferreira de Assis, durante 
entrevista coletiva à imprensa 
local, no Palácio Episcopal.

O novo bispo é o oitavo 
na linha sucessória da Dioce-
se Centenária de Cajazeiras, e 
substituirá dom José Gonzáles 
Alonso, que deixou o cargo em 
setembro do ano passado, de-
pois de atingir a idade limite 
e ter seu pedido de renúncia 
aceito pelo Vaticano. Desde en-
tão, a Diocese vem sendo admi-
nistrada pelo monsenhor Agri-
pino, escolhido para a função 
pelo Conselho de Consultores.

Francisco de Sales Alen-
car Batista (dom Sales) tem 48 
anos e é natural de Araripina 
(PE). É membro da Província 
Carmelitana e atualmente está 
em Roma, exercendo a função 
de secretário-geral da Ordem 
do Carmelo. Ele foi ordenado 
em novembro de 1995 e con-
cluiu seus estudos em Filosofia 
no Instituto Salesiano de Filo-
sofia de Olinda (PE). Estudou 
Teologia na Irlanda e licenciou-
-se em Teologia Espiritual em 
Roma. A data da posse na Dio-
cese ainda não foi marcada.



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 9 de junho de 2016

Últimas
8
Ato contra a cultura do estupro 
é realizado no Centro Histórico
Manifestação promove 
maior visibilidade sobre as 
violência contra as mulheres

“Não é não! Intervenção 
urbana contra cultura do estu-
pro”. Esse foi o tema abordado 
na ação de ontem, promovida 
pelo Governo do Estado, por 
meio da Secretaria da Mulher 
e da Diversidade Humana 
(SEMDH). A ação teve início 
por volta das 14h, na Praça 
Antenor Navarro, no Centro 
Histórico de João Pessoa, com 
o apoio da Funesc e Secretaria 
de Estado da Juventude, Es-
porte e Lazer (Sejel). 

No evento foi feito um 
grande painel, com frases de 
ordem e arte criativa contra a 
cultura do estupro. Segundo 
Gilmara Soares, da Secretaria 
da Mulher e da Diversidade 
Humana (SEMDH), o intuito 
da manifestação é de promo-
ver uma maior visibilidade 
sobre as violências feitas con-
tra as mulheres. A secretária 
explicou que o painel vai cir-
cular por vários ambientes 
públicos que serão escolhidos 
de acordo com as articulações 
dos movimentos envolvidos. 
“Ainda estamos decidindo por 
onde o painel vai circular, mas 
é certo que ele irá para onde 
tiver atividades, como no Es-
paço Cultural. Por enquanto 
vamos produzir o painel para 
ser usado nas ações da secre-
taria e em atividades dos mo-
vimentos”, disse.

O painel possui dese-
nhos triangulares para sim-

Ana Rachel Almeida 
Especial para A União

Mobilização nacional 
a favor do Suas

O Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado do Desenvol-
vimento Humano (Sedh), participa 
das mobilizações que estão acon-
tecendo nos municípios paraibanos, 
em defesa do Sistema Único de 
Assistência Social por meio das 14 
gerências regionais e dos Centros de 
Referência Especializados da Assis-
tência Social (Creas Polos Regionais).

O movimento, que tem como 
tema “Mobilização Nacional em 
Defesa do SUAS, Retrocesso NÃO”, 
é encabeçado pelo Colegiado Na-
cional dos Gestores Municipais de  
Assistência Social (Congemas), com 
o objetivo de defender a recriação 
do Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome (MDS), que 
se fundiu ao Ministério do Desen-
volvimento Agrário (MDA).  

A secretária de Estado do 
Desenvolvimento Humano, Kelly 
Samara, destaca a importância 
de mobilizar a população para a 
efetivação do Suas. “Estamos com 
nossos representantes participan-
do desta mobilização nacional para 
que tenhamos um Sistema cada dia 
mais fortalecido, que possa atender 
melhor a população”, ressaltou.

Simpósio e Escola 
Digital da Paraíba

O Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado da Educação, 
realizou, ontem, o Simpósio Regional 
de Tecnologia Educacional: Repensan-
do a Prática Pedagógica, no auditório 
da Faculdade Unipê, em João Pessoa. 
O objetivo foi debater a tecnologia na 
educação e os desafios da atualidade. 
O evento contou com a parceria do 
Instituto Inspirare, Instituto Natura 
e Fundação Telefônica Vivo e serviu 
para lançar a Escola Digital da Paraíba, 
plataforma digital de busca de con-
teúdos educacionais.

Para a secretária executiva de 
Administração de Suprimentos e Lo-
gística da SEE, Luciane Coutinho, que 
participou do evento, os jovens já nas-
cem na era da tecnologia e, por isso, 
é preciso se adequar a essa realidade. 
“Nós, profissionais da Educação, pre-
cisamos desenvolver em sala de aula, 
atrativos aliados à tecnologia, porque 
os alunos vivem isso diariamente”, 
disse. “A troca de experiências é fun-
damental, nesse sentido. Somos uma 
rede e podemos compartilhar as boas 
iniciativas praticadas nas escolas do 
Estado”, comentou.

Coral do Sílvio Porto 
em seminário

O trabalho de ressocialização é 
importante para a valorização do ser 
humano que está privado de liberdade 
em qualquer unidade prisional do País. 
Na Paraíba, as tentativas de reintegrar 
os reclusos do Sistema Penitenciário 
à sociedade civil organizada, com o 
intuito de minimizar as dificuldades e 
percalços do cumprimento das penas, 
têm mostrado resultados significati-
vos em algumas unidades penais do 
Estado paraibano.

Um desses exemplos é o Coral 
da Penitenciária Sílvio Porto, formado 
por 25 reeducandos que cumprem 
pena no presídio. Eles se apresentaram 
ontem, na abertura do Seminário de 
Educação nas Prisões, no auditório do 
CCHLA – UFPB (Universidade Federal da 
Paraíba). Trata-se de um trabalho rea-
lizado há dois anos pela direção e que 
tem dado resultados significativos. 

“É notório que este grupo que 
participa deste trabalho semanalmen-
te lá no presídio teve uma melhora 
acentuada na questão da disciplina, 
do comportamento e até mesmo todos 
eles abriram a mente para o estudo”, 
ressaltou o diretor Josinaldo Lima.

Os participantes do ato dançaram uma ciranda, tendo ao centro um grande painel, com palavras de ordem e desenhos contra a violência

bolizar o gênero feminino, 
com tinta vermelha, que  re-
presenta o sangue das mu-
lheres mortas pela violência. 
Já as mãos das mulheres, 
indicam que a violência tem 
que parar, além de palavras 
de ordem como: “corpo li-
vre”; “mexeu com todas”; 
“sem medo” e “força”. “A mão 
é nossa posição de enfrenta-
mento. A mulher dizendo que 
não estamos satisfeitas. E a 
ideia dos outros símbolos e 
palavras é trazer a ideia de 

que não existem só mulheres 
brancas, de classe alta, mas 
existem mulheres negras, 
trans, enfim, todas as formas 
de mulheres”, afirmou Lean-
dra Cardoso, da SEMDH.

A delegada da Delegacia 
da Mulher, Renata Matias in-
formou que este ano foram 
registrados nas duas delega-
cias, na capital, 17 casos de es-
tupro. No período de janeiro 
a dezembro do ano passado, 
foram 38. “Sempre que temos 
a oportunidade de denunciar 

esses casos de violência con-
tra a mulher, nós procuramos 
fazer. Principalmente para 
que as mulheres não sintam-
se culpadas de nenhum ato 
como esse, porque não é não, 
pois o que precisamos é ser 
respeitadas”, declarou.

A ação contou com a 
presença dos movimentos 
da Frente Brasil Popular, do 
Ocupa Minc PB, a Marcha das 
Vadias, o Grupo de Mulheres 
Lésbicas Bissexuais Maria 
Kitéria, Cunhã Coletivo Fe-

minista, Centro da Mulher 8 
de Março e da Delegacia da 
Mulher. Além disso, o evento 
também teve o apoio mascu-
lino. O professor aposentado 
da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), João Otávio, 
também esteve presente. “A 
importância de um evento 
como esse é enorme, porque 
esses maus hábitos que nossa 
sociedade tem só se resolve 
com esclarecimento e edu-
cação. Então, esses atos são 
pedagógicos”, disse.

FOTO: Ortilo Antônio

O bloco cirúrgico do 
Hospital Estadual de Emer-
gência e Trauma Senador 
Humberto Lucena, realizou 
no paciente M.B. S, 24 anos, 
vítima de múltiplos ferimen-
tos por arma de fogo, um 
procedimento cirúrgico si-
multâneo pelas equipes da 
Neurocirurgia, Cirurgia Geral 
e Neuroanestesia da unidade 
hospitalar.

De acordo com o relato 
do coordenador da área de 
Neurocirurgia da institui-
ção de saúde, Gustavo Pa-
triota, a vítima deu entrada 
apresentando ferimentos 
craniano transfixante da es-
querda para a direita e abdo-

minal, localizado na pelve. 
“Diante da situação e 

após avaliarmos a gravidade 
do caso, optamos pela rea-
lização do procedimento. A 
integração das equipes e a 
dimensão de uma sala cirúr-
gica para o trauma facilitou a 
abordagem simultânea. A ci-
rurgia teve êxito e o paciente 
encontra-se em recuperação 
na Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI), com bons prog-
nósticos”, explicou Patriota. 

A diretora-geral, Sa-
brina Bernardes, ressaltou 
a importância desse tipo 
de procedimento para uma 
instituição de média e alta 
complexidade.

Hospital de Trauma faz 
cirurgias simultâneas

EM JOãO PESSOa

O Corpo de Bombei-
ros Militar da Paraíba está 
com inscrições abertas para 
novos alunos no projeto 
‘Bombeiro Gol 10’, núcleo 
Pombal – no Sertão do Es-
tado. São cerca de 30 vagas 
oferecidas para crianças e 
adolescentes na faixa etá-
ria entre 9 e 14 anos. As 
inscrições, que começaram 
ontem, seguem até o dia 
17 deste mês, apenas pre-
sencialmente, na sede da 
2ª Companhia de Bombeiro 
Militar em Pombal.  

Conforme o comandan-
te da unidade e coordena-

dor do projeto no municí-
pio, tenente Everson Caldas 
da Cruz, os alunos devem 
estar matriculados em es-
colas e devem ter frequência 
e rendimentos comprovados 
para concorrerem às vagas. 
Filhos de bombeiros militares 
também podem participar.

Para a inscrição, são 
necessários duas fotos 3x4, 
atestado médico (tornando 
a criança ou adolescente 
apto à prática de exercício 
físico), declaração de auto-
rização dos pais ou respon-
sável e o comprovante de 
matrícula na escola.

“Bombeiro Gol 10” 
abre vagas em Pombal

A Secretaria de Estado da Saúde 
(SES), em parceria com o Corpo de 
Bombeiros e o município de Jacaraú 
(96km da capital), promove, hoje e 
amanhã, visitas domiciliares nas co-
munidades onde foi registrado maior 
índice de infestação do mosquito Ae-
des aegypti, transmissor da dengue, 
chikungunya e zika vírus, uma das 
causas da microcefalia. A ação será 
das 8h às 16h, com concentração pró-
xima à feira da cidade.

As visitas contarão com a participa-
ção de 16 homens do Corpo de Bom-
beiros. Cada casa será visitada por uma 
dupla, formada por um bombeiro e um 
agente de controle de endemias (ACE), 
que dará orientações sobre a forma 
correta de evitar focos do mosquito. 

A escolha de Jacaraú ocorreu por-

que, de acordo com o último Levanta-
mento de Infestação Predial (LIRAa), o 
índice no município foi de 5,5%, o que 
é considerado de alto risco. De acordo 
com o LIRAa, uma metodologia que 
ajuda a mapear os locais com altos ín-
dices de infestação do mosquito Aedes 
aegypti, o índice aceitável é abaixo de 
1%; acima de 1% é considerado de mé-
dio risco e acima de 3,9 %, de alto risco. 

“Dos 25 municípios que integram 
a Primeira Gerência Regional de Saú-
de (GRS), 17 apresentaram índices de 
infestação entre médio e alto risco. 
Por isso, estamos finalizando um pla-
no emergencial para apresentar aos 
municípios, contendo ações efetivas 
de combate ao mosquito”, disse o 
coordenador de Vigilância Ambiental 
da 1ª GRS, Daniel Silva de Oliveira.

Visitas domiciliares acontecem 
hoje e amanhã em Jacaraú

COMbaTE aO aEDES aEgyPTi

O Hemocentro da Paraíba reali-
zou, ontem,  a vistoria de rotina con-
tra o mosquito que transmite o ví-
rus da dengue, chikungunya e zika, 
observando os objetivos alcançados 
nesses meses de “faxina”. Segundo 
a coordenadora da higienização, 
Silmara Alves a ação faz parte do 
cronograma adotado pela institui-
ção e tem o objetivo de identificar 
possíveis criadouros do mosquito e 
realizar a limpeza preventiva. 

“Hoje focamos em analisar as 
conquistas que tivemos desde o 
momento que iniciamos o trabalho 

de conscientização e prevenção, e 
podemos dizer que as melhorias já 
podem ser observadas”, informou 
Silmara, salientando que, no pri-
meiro momento, os funcionários e 
colaboradores foram conscientiza-
dos e que as mudanças de algumas 
atitudes refletem a eficácia do tra-
balho. “Desde o hábito de cuidar 
do local aonde se joga o lixo até 
a prática de conversar com outras 
pessoas sobre como evitar cria-
douros do mosquito, já demonstra 
que nosso trabalho tem surtido 
efeito”, observou.

Hemocentro realiza faxina
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Dilma reafirma ao STF que há golpe

A presidente afastada 
Dilma Rousseff entregou ao 
Supremo Tribunal Federal 
uma manifestação na qual 
afirma que está em curso 
no país um golpe de Estado. 
Esta foi a resposta de Dilma 
à interpelação judicial feita 
ao STF, no mês passado, pe-
los deputados Júlio Lopes 
(pp-RJ), Carlos Sampaio (pS-
DB-Sp), pauderney Avelino 
(DEM-AM), Rubens Bueno 
(ppS-pR), Antônio Imbassahy 
(pSDB-BA), paulo pereira da 
Silva (SD-Sp). Os parlamen-
tares questionaram o fato de 
a presidente ter dito várias 
vezes que o processo de im-
peachment é golpe de Estado.

“Uma razão move a Sra. 
Presidente da República, ora 
requerida, ao decidir apre-
sentar sua resposta a esta in-
terpelação. É a sua convicção, 
acompanhada por escritos de 
juristas e de cientistas políti-
cos brasileiros e estrangeiros, 
de artigos e de editoriais de 
importantes jornais de todo o 
mundo, de que realmente está 
em curso um verdadeiro golpe 
de Estado no Brasil, formata-
do por meio de um processo 
de impeachment ilegítimo e 
ofensivo à Constituição”, diz o 
texto entregue na terça-feira 
(7) ao STF.

Os  deputados pediram 
que a presidente explicasse, 
entre outros pontos, quais 
atos compõem o golpe denun-
ciado por ela, quem são os res-
ponsáveis, quais instituições 
atentam contra seu mandato 
e quais as medidas que ela 
pretende tomar, na condição 
de chefe de Governo e chefe 
de Estado, para resguardar a 
República. A relatora da ação, 
ministra Rosa Weber, deter-
minou, no mês passado, prazo 
para que a presidente se ma-
nifestasse.

A manifestação é assina-
da pelo ex-advogado-geral da 
União, José Eduardo Cardozo, 
responsável pela defesa da 
presidente, e tem 42 páginas. 
No texto, a defesa diz que a 

presidente se manifesta por-
que ao se silenciar com rela-
ção a ação estaria submeten-
do-se a intimidações.

“Silenciar diante desta 
interpelação seria negar uma 
vida e submeter-se a uma 
tentativa de intimidação. Uma 
vida que resistiu à prisão e às 
torturas impostas durante o 
período da ditadura militar, 
sem abdicar das suas crenças. 
Uma vida, de quem se orgu-
lha de ser mulher e de não se 
curvar diante de ameaças, de 
intimidações ou de arbítrios, 
venham de onde vierem”, diz 
o documento.

No texto, a defesa diz que 
membros e defensores do 
governo interino têm se de-
monstrado incomodados com 
o uso da expressão “golpe”. 
“Tem sido público o incômodo 
dos membros e dos defenso-
res do governo interino com 
a palavra golpe, quando uti-
lizada para se referir ao atual 
processo de impeachment em 
curso. As palavras, sempre 
que expressam uma realidade 
que se deseja ocultar, ferem de 
morte os ouvidos dos que pre-
ferem o silêncio à revelação da 
verdade”, diz a peça da defesa.

Em outro trecho, a defesa 
diz que “fica evidente de que 
todos os agentes públicos e 
privados, que de forma dolo-
sa tenham atuado, de algum 
modo, para que esse processo 
de impeachment tivesse an-
damento, indiscutivelmente, 
devem ser tidos do ponto de 
vista histórico e político como 
coautores deste golpe de Esta-
do em curso no Brasil”.

Na manifestação, são ci-
tadas também as gravações 
feitas pelo ex-presidente da 
Transpetro, Sérgio Machado. 
“Ao serem divulgados pela 
imprensa, estes diálogos, de-
monstraram cabalmente, que 
a verdadeira razão deste pro-
cesso de impeachment não é a 
aplicação de eventuais crimes 
de responsabilidade a uma 
Presidenta da República que 
eventualmente os tivesse pra-
ticado. A intenção é, na verda-
de, afastar uma presidente da 
República, pelo simples fato 
de ter cumprido a lei, ou seja, 
ter permitido que as investi-
gações contra a corrupção no 
país avançassem de forma au-
tônoma e republicana”.

A manifestação da presidente 
afastada foi solicitada pela
ministra Rosa Weber

rEsPostA à intErPElAção

Michèlle Canes
Da Agência Estado

Foto: Marcelo Camargo-Agência Brasil

A Câmara dos Deputa-
dos aprovou ontem, em se-
gundo turno, a proposta de 
emenda à Constituição (pEC 
04/15), que prorroga até 
2023 a permissão para que 
o governo utilize livremente 
parte da sua arrecadação, a 
chamada Desvinculação das 
Receitas da União (DRU).

Aprovado por 340 votos 
a favor e 96 contra, o texto 
recria o mecanismo fiscal 
com vigência retroativa a 1º 
de janeiro deste ano. A DRU 
foi aprovada em primeiro 
turno na quinta-feira (2). A 
proposta ainda tem de ser 
votada em dois turnos pelo 
Senado.

A prorrogação da DRU 

deveria ter sido aprovada no 
ano passado, já que perderia 
validade em 31 de dezembro 
de 2015. Como não chegou a 
ser votado, o texto aprovado 
pela Câmara estabelece que 
a vigência será retroativa a 
1º de janeiro de 2016.

Também o percentual 
anterior era de 20% e ago-
ra passa para 30%. A DRU 
permite ao governo realocar 
livremente 30% das receitas 
obtidas com taxas, contri-
buições sociais e de inter-
venção sobre o domínio eco-
nômico (Cide).

O relator da pEC, depu-
tado Laudívio Carvalho (SD-
-MG), disse que a proposta 
não retira recursos da Previ-
dência Social.

“No relatório, preser-
vamos a saúde, a educação 

e a Previdência Social. Ne-
nhum aposentado terá seu 
direito arrancado. Estamos 
aqui para defender o apo-
sentado. O que estão dizen-
do é uma falácia e não é ver-
dade. Não há qualquer item 
que prejudique Educação, 
Saúde e Previdência Social”, 
afirmou Carvalho.

Ao defender a aprovação 
da pEC da DRU, Laudívio Car-
valho informou que, sem a 
desvinculação dos recursos, 
o Governo Federal estará “li-
teralmente falido”. De acordo 
com o relator, o governo da 
presidente afastada Dilma 
Rousseff defendia a aprova-
ção da DRU nos mesmos ter-
mos de hoje. “Então, por que 
ela [a DRU] era boa e agora é 
ruim?”, questionou Laudívio.

Ex-vice-líder do governo 

Dilma, o deputado Silvio Cos-
ta (PTdoB-PE) recordou que 
a PEC foi encaminhada à Câ-
mara em julho de 2015 pela 
presidente afastada e não 
chegou a ser votada.

Segundo ele, a propos-
ta sempre foi criticada por 
partidos que, à época, faziam 
oposição ao governo. “Ne-
nhum governo pode gover-
nar sem DRU. Faço oposição 
a esse governo provisório, 
mas não sou irresponsável 
e votei a favor da DRU”, afir-
mou o deputado.

Os únicos partidos que 
encaminharam votação con-
trária à PEC da DRU foram os 
declaradamente contrários 
ao governo interino de Mi-
chel Temer. Encaminharam 
contra a aprovação o PT, PDT, 
pCdoB, pSOL e Rede.

Câmara aprova em segundo turno 
a PEC que prorroga DRU até 2023 

Governo discute crise e crescimento 

DEsVinCUlAção DE rECEitAs

EnContro CoM EMPrEsÁrios

Iolando Lourenço 
Da Agência Brasil 

Yara Aquino e 
Daniel Lima
Da Agência Brasil 

A Câmara aprovou por 340 votos a favor e 96 contra a PEC que garante a prorrogação da Desvinculação das Receitas da União

O Brasil está vendo hoje 
um novo discurso e uma nova 
direção que pretende alterar o 
curso da economia brasileira, 
disse o ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, ao discur-
sar ontem para empresários 
no Palácio do Planalto. Meirel-
les acompanhou o presidente 
interino, Michel Temer, que se 
reuniu com mais de 100 repre-
sentantes do setor para ouvir 
sugestões e tentar solucionar a 
crise econômica.

“Os senhores ouvem hoje 
um novo discurso, uma nova 
direção, que pretende alte-
rar o curso da economia para 
termos crescimento, mais 

oportunidade, maior produti-
vidade, emprego e renda. São 
intenções declaradas por to-
dos os governos, mas este está 
tomando medidas concretas, 
avaliando a crise e buscando 
um crescimento sustentável 
para o Brasil nas próximas dé-
cadas”, destacou.

Meirelles admitiu que o 
Brasil vive a crise econômica 
mais “intensa” de sua história. 
Não será surpresa se o Produto 
Interno Bruto (pIB), [a soma de 
todas as riquezas], for o menor 
desde o “início do século 20”. Mas 
destacou que, após a aprovação 
de medidas propostas pelo go-
verno ao Congresso Nacional, 
será possível retomar o cresci-
mento nos próximos trimestres. 
Disse, ainda, que é cauteloso e 
prefere “a máxima de prometer 

menos e entregar mais”.
“Estamos vivendo a cri-

se mais intensa da história do 
Brasil. Vamos esperar, mas não 
será surpresa se contração 
deste ano for a mais intensa 
desde que o PIB começou a 
ser medido no início do século 
20. É uma crise que gerou 11 
milhões de desempregados. 
Temos que reverter esse pro-
cesso”, disse. 

Henrique Meirelles disse, 
ainda, que diagnósticos equi-
vocadas no passado levaram a 
economia à atual situação e a 
equipe econômica tem traba-
lhado para mudar a situação 
que levou a erros causando 
consequências graves à eco-
nomia, como a intervenção em 
preços e medidas que inibiram 
os investimentos.

Gastos limitados
O ministro criticou tam-

bém o crescimento da dívida 
pública nos últimos anos. Uma 
das medidas do governo para 
reverter essa situação é a de 
limitar os gastos públicos, ini-
ciativa já anunciada pelo pre-
sidente interino Michel Temer. 
E, mais uma vez, voltou a dizer 
que a falta de clareza e o endi-
vidamento no atual patamar 
levaram a uma falta de confian-
ça dos investidores.

O ministro da Fazenda 
prometeu a continuidade das 
medidas econômicas e disse 
que o trabalho da equipe para 
recuperar a economia é inten-
so, “dia e noite”. Citou, ainda, o 
esforço para resolver as mu-
danças na Previdência Social e 
sanar o déficit do setor. 

Wellton Máximo
Da Agência Brasil

Após deixar o comando 
do Banco Central, Alexandre 
Tombini será o representan-
te do Brasil no Fundo Mone-
tário Internacional (FMI), 
segundo o atual ocupante 
do cargo, Otaviano Canuto. 
No FMI desde maio do ano 
passado, Canuto deu a infor-
mação sobre Tombini ontem 
ao sair de reunião com o mi-
nistro da Fazenda, Henrique 
Meirelles.

Canuto informou que 
será deslocado para o car-
go de diretor-executivo do 
Brasil no Banco Mundial 
(Bird), órgão internacional 
que financia projetos em 
países subdesenvolvidos e 
em desenvolvimento. Já o 

atual representante do país 
no Bird, Antônio Henrique 
Silveira, irá para o Banco 
Interamericano de Desen-
volvimento (BID).

Nessa quarta-feira, Tom-
bini comandará sua última 
reunião do Comitê de políti-
ca Monetária (Copom) antes 
de ser substituído por Ilan 
Goldfajn, cuja nomeação para 
presidir o BC foi aprovada 
nessa terça-feira pelo Senado. 
O Copom define os juros bási-
cos da economia, atualmente 
em 14,25% ao ano.

Segundo Canuto, as tro-
cas ocorrerão até o começo 
de agosto. A Agência Brasil 
ligou para o Banco Central 
para confirmar a ida de Tom-
bini para o FMI, mas a asses-
soria do órgão disse que não 
vai se manifestar.

Tombini representará o
País no Fundo Monetário 
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Engels, a origem do 
Estado e a misoginia

Em tempos marcados pela “cultura do estupro” quando 
a violência de gênero despudorada ganha as redes sociais e 
viraliza. Onde as estatísticas de feminicídio se robustecem 
em uma progressão geométrica. A tese de Friedrich Engels 
de que o Estado surge com a propriedade privada e com a 
família patriarcal, continua atual. O livro de 1884, “A origem 
da família, da propriedade privada e do Estado” contem a ideia 
central de que o Estado e a civilização nascem com a invenção 
da escrita, da propriedade privada e da hegemonia masculina, 
em superação aos estágios pré-civilizatórios do comunismo 
primitivo marcados pela poligamia e o matriarcado.

Essa obra de Engels se alimenta dos estudos etnográficos 
do antropólogo norte-americano Lewis Henry Morgan 
(1818-1881), que estudando as sociedades indígenas da 
América do norte desenvolve teorias da relação “civilização-
sociedade”. Engels, baseando na etnografia de Lewis Morgan, 
classifica a evolução antropológica humana em três estágios: 
(1) selvageria; (2) barbárie; (3) civilização. A selvageria e 
a barbárie integram a pré-história humana. A selvageria 
é compreendida pela sociedade de caçadores e coletores, 
onde o homem se alimenta daquilo que a natureza produz, 
sem intervir ou controlar esse processo natural- são as 
sociedades nômades. A barbárie, por sua vez, abrange as 
sociedades primitivas com conhecimento de agricultura e 
domesticação de animais, marcando a transição de sociedades 
nômades para sedentárias. A civilização é a fase histórica 
da evolução humana caracterizada pela invenção da escrita, 
o domínio da metalurgia e o surgimento do Estado. O que 
Engels faz é uma leitura materialista da evolução da família na 
história. Baseado em dados etnográficos, na então nascente 
antropologia da segunda metade do sec. XIX. Onde Morgan 
estuda os índios nova-iorquinos, os Iroqueses. Alicerçado 
também por uma literatura historiográfica, Engels relaciona as 
mutações da família às mudanças na organização econômica. 
Se nas sociedades pré-histórica preponderava a poligamia, 
a poliandria, o casamento entre grupos e depois a poligamia 
dentro de um mesmo grupo. O surgimento da monogamia 
está relacionado, enquanto modelo familiar, à  origem da 
civilização. Entenda-se, invenção da escrita, nascimento da 
propriedade privada, domínio da metalurgia e do Estado.

Durante boa parte da trajetória da humanidade (pré-
história) era a mulher o referencial de organização da família, 
no sentido de que se a paternidade era incerta em sociedades 
poligâmicas, a maternidade era determinada. A família 
matriarcal, típica do que Engels chama de fase selvagem 
(sociedades de coletores e caçadores) e barbárie, é substituída 
pela família patriarcal na era civilizada. Assim, Engels assinala 
que na era civilizada as mulheres de hegemônicas na era 
pré-histórica, passam a oprimidas e têm a sua liberdade 
sensivelmente limitada. A civilização, monogâmica e patriarcal, 
assinala a primeira grande divisão social, na visão de Engels, 
a divisão entre homens e mulheres. Conflito não existente 
na pré-história, segundo Engels, pois na família poligâmica 
de casamentos entre grupos de pessoas, mulheres e homens 
estavam no mesmo nível de igualdade. Essa virada histórica 
e dominação do gênero masculino sobre o feminino, marca, 
segundo o autor alemão, a primeira grande luta de classes 
da história- a luta entre homens e mulheres. A monogamia, 
segundo os antropólogos, é uma conquista feminina, que se 
viu liberta da promiscuidade da poligamia da era selvagem 
e bárbara. Por sua vez a monogamia de base patriarcal 
marca a opressão da mulher. Engels associa o surgimento da 
monogamia ao surgimento da propriedade privada. Em sua 
leitura materialista (econômica) das relações sociais (no caso 
a matriz antropológica dessas relações, a família), Engels vê na 
monogamia uma instituição familiar mais adequada à proteção 
e sucessão da propriedade privada. As famílias monogâmicas 
patriarcais estariam a serviço da proteção da propriedade 
privada do patriarca.

Engels, através de “A origem da família, da propriedade 
privada e do Estado”, em um diálogo com a antropologia 
de Morgan, supre uma lacuna da teoria marxista: a falta de 
uma teoria do comunismo primitivo. O contexto histórico da 
publicação desse livro, 1884, é também revelador. A Inglaterra 
do final do sec. XIX, onde Engels vivia, foi o berço do movimento 
feminista que se deu, antes de tudo, pela reivindicação do direito 
ao voto feminino. Engels ao apontar para a origem patrimonial 
do Estado com seu caráter misógino, também estava fazendo 
uma leitura política e marcando posição em seu tempo, a 
Inglaterra do fim do sec. XIX.

Ao recorrer à antropologia para desvelar a misoginia 
congênita do Estado; Engels, contemporâneo do feminismo 
nascente, aponta o terreno em que se dará a dialética mais 
importante do século vindouro: a dialética de gênero do sec. 
XX. Século marcado por tensões, utopias e tragédias coletivas, 
mas que teve na busca da isonomia de gêneros seu capítulo 
mais fundamental. Capítulo incompleto que se reescreve a 
cada dia e adentra no sec. XXI premente de concretização. 
Desde o relato da escravização da população feminina 
sobrevivente ao genocídio de Melos, feito por Eurípedes na 
peça “As troianas”, passando pelo assassinato de Hipácia em 
Alexandria, até o movimento pelo voto feminino no início 
do sec. XX, cada vez mais se afirma como verdade histórica a 
frase lapidar de Charles Fourier: “O grau de civilização de uma 
sociedade se mede pelo grau de liberdade da mulher.”

rodrigo_caldas.adv@hotmail.com

Caldas
Rodrigo 

Japonês da Federal é preso em 
Curitiba por facilitar contrabando
Mandado foi expedido 
pela Vara de Execução 
Penal de Foz do Iguaçu

A Polícia Federal (PF) 
prendeu anteontem, em Curi-
tiba, o policial federal Newton 
Ishii, conhecido popularmente 
como Japonês da Federal, que 
ficou conhecido ao  conduzir 
presos da Operação Lava Jato. 
Ele está detido na Superin-
tendência da PF para cumprir 
mandado expedido pela Vara 
de Execução Penal da Justiça 
Federal de Foz do Iguaçu, no 
Oeste do Paraná.

Newton foi condenado 
a quatro anos e três meses de 
prisão em virtude da Operação 
Sucuri, deflagrada em 2003, 
que investigava o envolvimen-
to de 19 agentes na entrada de 
contrabando no país através da 
fronteira com o Paraguai. A de-
fesa do Japonês da Federal che-
gou a recorrer da condenação, 
mas o Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) negou o recurso 
na semana passada.

A partir da Operação Su-
curi, foram abertos três pro-
cessos contra Newton, um na 
esfera criminal, outro adminis-
trativo e um terceiro por impro-
bidade administrativa. Eles tra-
mitam sob segredo de justiça.

A Agência Brasil entrou 
em contato com o escritório do 
advogado Oswaldo Loureiro 
de Mello Júnior, que defende 
o Japonês da Federal e outros 
14 réus da operação, mas o 
criminalista não retornou as 
ligações.

Operação Lava Jato
O policial federal Newton 

Ishii foi citado durante conver-
sa gravada entre o ex-senador 
Delcídio do Amaral; o filho de 
Nestor Cerveró, Bernardo Cer-
veró; e o advogado Edson Ri-
beiro.

Daniel Isaia
Da Agência Brasil

Newton foi condenado a quatro anos e três meses de prisão em virtude da Operação Sucuri

FOTO: Reprodução/Internet

Diálogos

l Veja abaixo a transcrição dos trechos da gravação em que o agente é citado:

DELCÍDIO: Alguém pegou isso aí e deve ter reproduzido. Agora quem fez isso é que a gente não sabe.
EDSON: É o japonês. Se for alguém, é o japonês.
DIOGO: É o japonês bonzinho.
DELCÍDIO: O japonês bonzinho?
EDSON: É. Ele vende as informações para as revistas.
BERNARDO: É, é.
DELCÍDIO: É. Aquele cara é o cara da carceragem, ele que controla a carceragem.
BERNARDO: Sim, sim.
(...)
EDSON: Só quem pode tá passando isso, Sérgio Riera.
BERNARDO: Mas eu já cortei...
EDSON: Newton e Youssef.
DELCÍDIO: Quem que é Newton?
BERNARDO: É o japonês.
EDSON: E o Youssef, só os dois. [vozes sobrepostas] O Sérgio, porque o Sérgio traiu...
BERNARDO: Sim. Ele fez o jogo do MP, assinou. Tá..tá
(...)
EDSON: Quem é que poderia levar isso pro André?
BERNARDO: Eu acho que é carcereiro. O cara dá 50 mil aí pra você.
EDSON: A gente num entende, pô!
BERNARDO: Carcereiro, Newton... os caras são muito legais.

A pesquisa trouxe dois 
cenários estimulados para a 
disputa no primeiro turno, em 
que os candidatos são apre-
sentados aos entrevistados. 
Lula vence as duas disputas.

Na primeira, em que o 
candidato tucano é Aécio 
Neves, Lula lidera com 22% 
das intenções de voto, se-
guido por Aécio Neves, com 
15,9%; Marina Silva, com 
14,8%; Ciro Gomes, com 
6%; Jair Bolsonaro, com 
5,8%; e Michel Temer, 5,4%. 

Os votos brancos e nulos so-
mam 21,2%, e 8,9% estão 
indecisos.

No segundo cenário, Aé-
cio Neves é substituído por 
Geraldo Alckmin. Nesse qua-
dro, Lula lidera com 22,3% 
das intenções de voto; Ma-
rina Silva tem 16,6%; Alck-
min tem 9,6%; Ciro Gomes, 
6,3%; Michel Temer, 6,2%; e 
Jair Bolsonaro, 6,2%. Os vo-
tos brancos e nulos somam 
24%, e 8,8% se declararam 
indecisos.

Lula lidera com 22% e 
Marina Silva tem 20%

pEsquIsA prEsIdENCIAL

O governo Temer é apro-
vado por apenas 11,3% dos 
entrevistados, mostrou a pes-
quisa CNT/MDA divulgada on-
tem. A aprovação do governo 
Temer é muito semelhante ao 
registrado na última pesquisa 
CNT/MDA, de 24 de fevereiro, 
em que o governo Dilma era 
avaliado. Na época, a gestão 
da petista era aprovada por 
11,4% dos consultados. 

A maioria dos pesquisa-
dos (30,5%), entretanto, não 

soube opinar sobre a gestão 
do peemedebista. Para 30,2%, 
o governo Temer é regular, e 
para 28%, a avaliação é negativa. 
O índice de reprovação de Dilma 
Rousseff atingia 62,4% na últi-
ma pesquisa, quase o dobro.

46,6% dos entrevistados 
acreditam que a corrupção no 
governo interino será igual à 
verificada no governo Dilma, 
enquanto 28,3% consideram 
que será menor e 18,6% acre-
ditam que será maior.

Avaliação de Temer
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EUA combatem a cultura do
estupro para reduzir casos
Dados mostram que 98% 
dos agressores não ficam 
detidos um único dia

Embora nos Estados Uni-
dos as leis sejam rigorosas 
para punir estupradores, a 
impunidade é alta. As estatís-
ticas mostram que 98% dos 
agressores não passam um 
único dia detidos. Para orga-
nizações não governamen-
tais (ONGs) e órgãos oficiais 
que atuam para prevenir os 
casos, o maior desafio no país 
é a chamada “Rape Culture”, a 
cultura do estupro.

A ONG Rede Nacional Es-
tupro, Abuso e Incesto - Rape, 
Abuse e Incesto Nacional 
Network (Rainn) traz estatís-
ticas gerais sobre os casos de 
agressão e violência sexual 
contra mulheres. Nos casos 
de estupro, somente 32% 
dos casos são denunciados. O 
silêncio para a ONG e outros 
defensores dos direitos das 
mulheres está diretamente 
ligado à cultura do estupro, 
que alivia a culpa do agressor 
e impõe a responsabilidade 
pelo ato ao comportamento 
da vítima.

O documentário inde-
pendente Silence (silêncio) 
foi feito por alunas universi-
tárias, ambiente em que há 
alto índice de estupros ou 
assaltos sexuais. A Rainn es-
tima que de cada cinco estu-
dantes, uma já foi vítima de 
alguma agressão sexual nas 
universidades.

As jovens entrevistadas 
contam experiências e abor-
dagens que ouvem constan-
temente quando são vítimas 
de alguma agressão ou tam-
bém quando vão em busca de 
ajuda. É comum ouvir coisas 
como “você não poderia usar 
uma saia tão curta” ou “você 
está maquiada de uma ma-
neira que quer provocar e 
chamar atenção”.

A maneira como o estu-
pro é tratado no dia a dia des-
toa da comoção da população 
ao ver casos como o do co-
mediante Bill Cosby, que foi 
acusado, há dois anos, por 35 
mulheres de tê-las drogado e 
estuprado.

Apesar do choque causa-

do pela revelação e as acusa-
ções, desde que as entrevis-
tas com as mulheres foram 
divulgadas, somente uma 
das vítimas conseguiu levar 
o processo judicial e Cos-
by agora está sendo julgado 
pelo crime.

Se for condenado, ele 
pode pegar até prisão perpé-
tua, mas os advogados tra-
balham para desqualificar os 
depoimentos e as provas apre-
sentadas pela jovem de que 
Cosby a teria drogado para 
fazer sexo sem consentimento.

As leis sobre o estupro 
variam de Estado para Esta-
do no país, mas, em geral, a 
pena máxima pode ser a pri-
são perpétua. Não há pena de 
morte para esses casos, exce-
to se a vítima perder a vida 
em decorrência do ato.

Na Califórnia uma mu-
dança na legislação há dois 
anos foi considerada positi-
va por defensores. A lei “Sim 
é Sim”, define que se não há 
consentimento explícito, a 
relação sexual é estupro. Mas 
o principal desafio para com-
bater os crimes é a prevenção 
e a mudança cultural.

No ano passado a cam-
panha “It is on US” reuniu 
representantes do governo 
e artistas para dizer que to-
dos são responsáveis por não 
permitir que o estupro conti-
nue a ocorrer.

Na época, foram lança-
dos vários vídeos, veiculados 
na televisão e na internet, 
para alertar as pessoas de que 
sexo não pode ser feito sem 
consentimento e sem que as 
partes envolvidas estejam 
plenamente de acordo. A Casa 
Branca foi uma das idealiza-
doras da campanha, e o pre-
sidente Barack Obama apare-
ceu em alguns comerciais.

Os números justificam 
os esforços governamentais 
e de várias entidades. São re-
gistrados no país 293 mil no-
vos casos por ano. Quatro em 
cada dez vítimas têm menos 
de 18 anos e oito, em cada 
dez, menos de 30 anos. Ou-
tro dado que chama a aten-
ção e que comprova o peso 
da questão cultural é que a 
maioria dos agressores é co-
nhecida da vítima. Quatro em 
cada cinco casos são cometi-
dos por amigos ou parentes 
das mulheres.

Leandra Felipe
Da Agência Brasil

A ex-secretária de Estado Hillary 
Clinton ganhou as primárias do Partido 
Democrata na Califórnia, maior colé-
gio eleitoral dos Estados Unidos. A no-
tícia é mais um trunfo para Hillary, na 
semana em que ela viu o número de 
delegados que a apoiam atingir a mar-
ca necessária para obter a nomeação 
na disputa pela presidência do país.

 Com 93% dos votos apurados, 
Hillary superava o senador Bernie 
Sanders por 56% a 43% na Califórnia, 
segundo a Associated Press. Sanders 
apostava numa vitória no Estado mais 
populoso do país para convencer su-
perdelegados - membros do partido 

que votam em quem quiser, indepen-
dentemente da vontade popular - a 
mudarem de lado e a apoiá-lo.

 Com 475 delegados em disputa, 
Califórnia é o maior prêmio na corrida 
pela nomeação democrata, que come-
çou em Iowa, em fevereiro, e termina 
em Washington, D.C., em 14 de junho. 

 Levando-se em conta as seis dis-
putas de primárias na terça-feira (7), 
Hillary tem pelo menos 2.755 dele-
gados, ante 1.852 de Sanders, segun-
do contagem da Associated Press. É 
necessário o apoio de 2.383 delega-
dos para levar a indicação democra-
ta. Sanders disse que continuará com 
sua campanha até a votação final 
das primárias.

Hillary vence primárias na Califórnia
ELEIÇÕES AMERICANAS

Da Agência Estado

Com 93% dos 
votos apurados, 
Hillary superava 
o senador Bernie 
Sanders por 56% a 
43% na Califórnia, 
de acordo com a 
agência de notícias 
Associated Press

FOTO: Julie Jacobson-Associated Press/Estadão Conteúdo

A ex-secretária de Estado, Hillary Clinton, se consolida como forte candidata para vencer as eleições nos Estados Unidos

A União das Nações 
Sul-Americanas (Unasul) pe-
diu aos opositores do governo 
do presidente da Venezuela, 
Nicolás Maduro, que voltem a 
realizar reuniões para iniciar 
medidas para ativar no país 
um grande diálogo nacional. 

O organismo regional, 
em comunicado divulgado na 
terça-feira (7) pelo Ministério 
da Comunicação e Informação 
venezuelano, lamentou o fato 
de que os representantes da 
Mesa da Unidade Democrática 
(MUD) - uma aliança oposicio-
nista que agrupa cerca de 30 
partidos - “não participaram 
da reunião previamente acor-
dada” para 6 de junho na Re-
pública Dominicana.

A secretária-geral da 
Unasul, o ex-premiê José Luis 
Rodríguez Zapatero, da Espa-

nha, e os ex-presidentes Leo-
nel Fernández, da República 
Dominicana, e Omar Torrijos, 
do Panamá, designados para 
tratar da iniciativa de aproxi-
mação, fizeram um chamado 
à oposição para que volte a 
dialogar. A aliança opositora 
fez exigências para um even-
tual diálogo com o governo, 
entre elas a realização neste 
ano do referendo revogatório 
do mandato de Maduro e a li-
beração de mais de 70 pessoas 
consideradas por ela presos 
políticos.

 Maduro lamentou a au-
sência dos oposicionistas no 
diálogo, qualificando-a como 
“irresponsabilidade e insensa-
tez”. O presidente acrescentou 
que em breve enviará à Una-
sul e aos líderes responsáveis 
pelo diálogo uma série de pro-
postas para que se feche uma 
agenda pelo diálogo nacional.

Unasul pede diálogo 
de rivais na Venezuela

CONTRA CRISE

Da Agência Estado A Coreia do Sul está de-
senvolvendo robôs para o 
caso de ocorrer uma guer-
ra contra o seu vizinho do 
Norte, afirmou o funcionário 
Kim Doo-seung.

 Segundo a agência Reu-
ters, relatório que está sendo 

feito por Kim Doo-seung diz 
que o país “agora está desen-
volvendo robôs destinados 
a transportar equipamento 
militar pesado em terreno 
montanhoso e salvar solda-
dos feridos”.

 O projeto faz parte do 
Programa de Defesa Criativa 
que o Ministério da Defesa 

da Coreia do Sul está desen-
volvendo com novíssimas 
tecnologias. A robotécnica 
tem papel central na inicia-
tiva do governo sul-coreano.

 Segundo Kim Doo-
seung, o uso de robôs permi-
tirá aos militares enfrentar a 
ameaça da Coreia do Norte 
que, na sua opinião, está me-

nos desenvolvida no que se 
refere a altas tecnologias.

O relatório, que será 
divulgado nesta semana, in-
forma também que os milita-
res sul-coreanos já testaram 
robôs pequenos para de-
tectar e desativar engenhos 
explosivos e fazer ações de 
reconhecimento.

Coreia cria robôs para eventual guerra
ESTRATÉGIA CONTRA INIMIGO 

Da Agência Sputnik Brasil

Comissão Especial da 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS) informou, 
em relatório divulgado 
ontem, que médicos na 
Tailândia conseguiram 
impedir que o HIV e a sí-

filis sejam transmitidos de 
mãe para filho.

 O país tornou-se o 
primeiro da Ásia a atingir 
esse resultado, diz o docu-
mento da comissão.

Em levantamento feito 
entre dezembro de 2014 e 
abril de 2016, o órgão da 

ONU constatou que na Tai-
lândia a contaminação do 
feto com o HIV e a sífilis re-
presenta 1,91% do núme-
ro total de contaminações.

Segundo os padrões 
da OMS, o país é conside-
rado livre da proliferação 
das infecções por trans-

missão da mãe ao bebê 
durante a gravidez quan-
do o índice é inferior a 2%.

Em 2003, segundo 
o relatório, o nível de 
transmissão desse tipo de 
doença por transmissão 
materna no país era de 
10,3%.

Tailândia avança em estudo do HIV
TRANSMISSÃO DE MÃE PARA FILHO

Da Agência Sputnik Brasil
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Uso reduz consumo de água por animais, aponta pesquisa do Insa

Palma forrageira
Uso da palma forrageira 

na alimentação de caprinos 
e ovinos diminui em até 60% 
o consumo de água pelos ani-
mais 9 caprinos se alimen-
tando de palma forrageira 
O Brasil possui um rebanho 
de aproximadamente 27 mi-
lhões de ovinos e caprinos, 
desse contingente de bodes, 
cabras e ovelhas, mais ou me-
nos  18 milhões estão no Nor-
deste e cerca de 15 milhões 
encontram-se no Semiárido 
brasileiro. No Semiárido as 
secas são fenômenos naturais 
e periódicos e nesses perío-
dos muitos produtores per-
dem partes significativas dos 
seus rebanhos por sede.

 A pesquisa coordenada 
pelo Insa surge para apontar 
soluções nutricionais e aju-
dar a mudar essa realidade. 
No cenário em que a caprino-
vinocultura é uma importan-
te prática econômica, social e 
cultural para os sertanejos a 
maior parte do manejo está 
associada à agricultura fami-
liar, o grande desafio do pro-
dutor rural da região é pro-
duzir plantas para estocar 
forragem e encontrar fontes 
de água suficientes para ali-
mentar os animais, sobretu-
do, nos períodos de secas.

 Em várias regiões do 
Nordeste, a palma forragei-
ra, de origem mexicana, foi 
introduzida como alimen-
to animal e atualmente re-
presenta a principal planta 
forrageira do Semiárido. 
Mas em 2001 o inseto-praga 
cochonilha do carmim dizi-
mou os palmais (sobretudo 
da Paraíba, Pernambuco e 
Bahia) e causou o colapso 
da cadeia de produção da 
caprinovinocultura no Nor-
deste. Diante desta realida-

Mais de 500 pessoas, a maior par-
te crianças e idosos, serão beneficiadas 
com ações da campanha Dia de Coope-
rar (Dia C) na Paraíba, nos próximos dias, 
com passeio ecológico, gincana, ações 
educativas sobre saúde bucal, visitas e 
doações a entidades beneficentes, que 
serão desenvolvidas por 192 voluntários, 
ligados a seis cooperativas de João Pes-
soa e Campina Grande.

No próximo sábado, a partir das 9h, 
voluntários da Cooperativa dos Aneste-
siologistas do Estado da Paraíba (Coo-
panest PB) promovem passeio ecológico 
para 42 crianças da Fundação de Assis-
tência e Proteção à Adolescência e à 
Infância (FAPAI). A ação será no Parque 
Arruda Câmara (Bica), onde as crianças 
terão momento de recreação e piqueni-
que. A cooperativa de transportes Extre-
mo também é parceira na iniciativa. 

A manhã do mesmo sábado tam-
bém vai ser animada no Lar da Criança, 
no bairro dos Bancários. A partir das 
9h, as crianças atendidas pela entidade 
e seus familiares participarão de ginca-
na e palestras. Haverá, ainda, doação 
de 40 cestas básicas. A ação deve be-
neficiar em torno de 120 pessoas e será 
realizada pela Cooperativa de Cursos e 

Treinamento dos Propagandistas e Ven-
dedores de Produtos Farmacêuticos na 
Paraíba (Coopcursos). Na segunda-feira 
(13), às 14h, um grupo de 27 jovens do 
Programa Aprendiz Cooperativo pro-
move ação social em benefício de 38 
idosos atendidos pelo Abrigo do Amém, 
localizado em Cabedelo. Os jovens estão 
arrecadando alimentos não perecíveis, 
fraldas geriátricas, produtos de higiene 
e limpeza para doar à entidade até esta 
sexta-feira (10). 

Voluntários da Uniodonto João Pes-
soa vão levar dentistas e ações educati-
vas sobre saúde bucal à Creche Munici-
pal Isabele Barbosa da Silva, no bairro 
do Pedregal, em Campina Grande. A 
ação, que deve beneficiar 164 crianças, 
acontece na quarta-feira (15), a partir 
das 8h30. No dia 17, a partir das 14h, o 
Dia C chega com apresentação teatral e 
recreação para 153 crianças da Casa da 
Criança Dr. João Moura, em Campina 
Grande, que vai beneficiar cerca de 300 
pessoas com doações diárias de leite por 
um ano. A Vila Vicentina vai receber os 
voluntários da Cooperativa de Crédito 
Mútuo dos Servidores da União no Nordes-
te (Federalcred), no dia 18, com doação de 
produtos alimentícios e de higiene.

Dia C beneficia mais de 500 
paraibanos na capital e CG

DOAÇÕES, SAÚDE E PALESTRAS

O que diferencia um pi-
chador de um grafiteiro? Por-
que a pichação é considerada 
uma intervenção que danifica 
o bem público (em especial 
quando se trata de um imó-
vel tombado)? O que leva um 
grafite a ser visto como uma 
“obra de arte”? Estes são os 
temas que vão permear a dis-
cussão que aconteceu na tarde 
de ontem, a partir das 13h, no 
Auditório do Liceu Paraibano 
(Av. Getúlio Vargas, Centro de 
João Pessoa). O Fórum “Arte 
das Ruas e Cidadania: Grafi-
teiros e Pichadores em João 
Pessoa” terá como público os 
professores e estudantes da 
instituição de ensino. É uma 
realização do Governo do Es-
tado, através do Iphaep - Insti-
tuto do Patrimônio Histórico e 
Artístico do Estado da Paraíba.
Segundo o professor e antro-
pólogo Carlos Azevedo, que 
coordena o fórum, três são 
os objetivos do encontro: dis-
tinguir pichação/pichador de 
grafite/grafiteiro em ação nos 
centros urbanos, esclarecer 
sobre a proteção e a preser-
vação da memória através do 

patrimônio histórico material 
e identificar a arte exposta nas 
“telas” urbanas como promo-
ção de Educação Patrimonial. 
Na oportunidade, Azevedo 
fará palestra abordando o se-
guinte viés: “Dos grafites no 
Muro de Berlim à Arte das 
ruas em João Pessoa”. 

A diretora-executiva do 
Iphaep, Cassandra Figueirê-
do, também é professora e 
arte-educadora. “A pichação é 
uma intervenção que interfere 
negativamente na paisagem 
da cidade, desrespeita monu-
mentos e arquiteturas histó-
ricas e não agrega valor, dife-
rentemente dos trabalhos de 
grafitagens, que, hoje, já são 
considerados como obra de 
arte e profissão para muitos 
artistas”.  

Segundo ela, o verdadei-
ro artista, que intervém em 
espaços urbanos, respeita o 
ambiente e as expressões cul-
turais que representam a iden-
tidade de um lugar. Além do 
Centro Histórico de João Pes-
soa, o próprio Liceu Paraibano 
vem sendo alvo das pichações, 
que enfeiam e descaracterizam 

os imóveis históricos, tomba-
dos pelo Iphaep devido aos 
seus valores artísticos, arquite-
tônicos e históricos. No entan-
to, a área também abriga be-
los grafites. “Muitos deles são 
obras-primas da arte das ruas”, 
comenta Azevedo, destacando 
alguns dos artistas grafiteiros: 
Juan Ramos (neto do ativista 
cultural Pedro Osmar), Shiko, 
Lego, Zeca, Cyber, Jonta, Maíra 
Rosas, Gorpo e Rosivaldo Tava-
res de Santana.

O fórum terá como media-
dora a professora e historia-
dora Márcia de Albuquerque 
Alves, além de quatro deba-
tedores: Carolina Batista de 
Souza (socióloga) Cassandra 
Figueirêdo (arte-educadora) 
Gabriela Pontes (arquiteta e 
urbanista) e Juan Ramos (gra-
fiteiro). Antes da discussão 
começar, haverá a participação 
especial de Vant Vaz e o Co-
letivo Tribo Éthnos. “Arte das 
Ruas e Cidadania: Grafiteiros 
e Pichadores em João Pessoa” 
é uma homenagem, in memo-
riam, a Pablo Scobá Dub, cantor 
e ativista cultural do hip hop 
assassinado no mês passado.

Iphaep discute intervenção 
de pichadores e grafiteiros

ARTE DAS RUAS DE JOÃO PESSOA

de, pesquisadores do Núcleo 
de Produção Animal do Ins-
tituto Nacional do Semiárido 
(Insa/MCTIC) começaram a 
estudar se as variedades de 
palma resistentes à praga da 
Cochonilha afetavam o orga-
nismo dos caprinos e ovinos 
quando eram consumidas 
como ração animal. 

Como proposta de so-
lução para a dizimação dos 
campos de palma tradicio-
nais, o Insa implantou na 
Paraíba um projeto piloto 

de pesquisa e multiplicação 
para revitalização da cultu-
ra da palma forrageira. Em 
26 campos experimentais 
foram utilizados três varie-
dades da planta resistente 
à praga: Orelha de Elefante 
Mexicana (Opuntia stricta 
Haw.), Doce Miúda (Nopalea 
cochenillifera Salm-Dick) e 
Baiana (Nopalea sp.). O uso 
das variedades de palma re-
siste à cochonilha do carmim 
como ração animal. A pesqui-
sa “O uso da palma forragei-

ra resistente à cochonilha do 
carmim na alimentação de 
ovinos e caprinos” surgiu em 
sintonia com o projeto de re-
vitalização da palma.

 Para o experimento,  foi 
montada uma dinâmica cien-
tífica na qual separaram três 
grupos de 40 animais para se-
rem alimentados com as va-
riedades de palma resistente, 
ofertadas  em proporções de 
30%, 60% e 90% com outros 
tipos de alimentos  como mi-
lho, farelo de soja e feno. 

A grande surpresa do ex-
perimento foi a de que os ani-
mais alimentados com dietas 
que incluíam a palma for-
rageira consumiram menos 
água do que aqueles alimen-
tados somente com forragens 
tradicionais. Os pesquisado-
res explicam que isso ocorre 
graças a grande quantidade 
de água que o vegetal possui, 
chegando a cerca de 90% da 
sua composição.  Na análise 
dos dados, os resultados de-
monstraram que as três va-

riedades de palma forrageira 
promoveram ganho de peso 
nos animais. Foi observado 
que ao incluir a palma forra-
geira, o consumo voluntário 
de água dos animais diminui 
em torno de 61%. 

O uso da cactácea como 
ração também promoveu um 
ganho de massa corpórea 
mais acelerado nos indiví-
duos estudados. Isso se deve 
porque na dieta baseada na 
cactácea há um aumento no 
teor de energia. Quanto ao 
aumento de peso, os ovinos 
responderam melhor do que 
os caprinos à dieta. Também 
ficou constatado que a pro-
porção mais recomendada de 
uso de palma na dieta, quan-
do o objetivo for a engorda de 
animais, é de 60% de palma 
forrageira em uma dieta com 
50% de forragens e 50% de 
ração concentrada.

O estudo ainda com-
provou que o consumo das 
variedades de palma forra-
geira resistentes promovem 
aumento de peso nos ca-
prinos e ovinos sem causar 
alterações no metabolismo 
dos animais. Por reduzir o 
consumo voluntário de água 
pelos animais a palma pode 
ser incluída na dieta de ma-
téria seca em proporções de 
60 % a 90%, dependendo da 
disponibilidade da oferta da 
planta na região do produtor. 
A pesquisa foi realizada pe-
los pesquisadores Geovergue 
Medeiros e Luan Dantas do 
Insa, Graciliano Oliveira do 
IFMA (Instituto Federal do 
Maranhão, Campus Codó), 
Daniel Cardoso da UFRPE 
(Universidade Federal Rural 
do Pernambuco) e Talma Jor-
dana da UFPB (Universidade 
Federal da Paraíba).

Caprinos almentados com dietas que incluem palma forrageira consomem menos água do que os alimentados com forragens tradicionais

FOTO: Reprodução/Internet
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Concurso público oferece 209 vagas 
HospitAL univERsitáRio dE cAjAzEiRAs

sucursal de cajazeiras 
auniaocz@gmail.com

O Hospital Universitá-
rio Júlio Bandeira (HUJB), 
em Cajazeiras, vai ofertar 
209 vagas em concurso pú-
blico a ser realizado pela 
Ebserh (Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares), 
segundo informou ontem 
a diretora Mônica Paulino. 
Ela lembra que o referido 
certame para preenchi-
mento dos cargos nos hos-
pitais universitários de Ca-
jazeiras e Campina Grande 
já foi autorizado por meio 
de portaria do Ministério 
do Planejamento.

A diretora disse que 
aguarda os entendimentos 
entre a empresa e a univer-
sidade para publicar o edi-
tal de convocação, seguin-
do os prazos estabelecidos 
para todas as etapas. A 
previsão, segundo revelou, 
é que tudo seja concluído, 
inclusive, com o anúncio do 
resultado, no próximo mês 
de novembro deste ano.

Quadro
Mônica Paulino escla-

receu que o quadro de pes-
soal definido para o HUJB 
de Cajazeiras soma 423 
servidores, contemplando 
todos os setores de funcio-
namento, mas serão ofer-
tadas apenas 209 vagas 
nesta etapa inicial, sendo 
que o restante será contra-
tado na segunda etapa, cujo 
concurso será realizado em 
2017. 

Servidores
Atualmente, a unidade 

hospitalar de Cajazeiras 
funciona com apenas 75 
servidores, os quais não 
tem nenhum vínculo com 
a instituição. Esses funcio-
nários, segundo informou 
ainda a diretora, também 
poderão se submeter aos 
futuros concursos realiza-
dos para preencher vagas 
do quadro do hospital.

Por outro lado, a dire-
tora assegurou que as obras 
de reforma e ampliação do 
hospital estão em fase de 
conclusão, o que deixará a 
instituição com uma capa-
cidade física significativa, 
mas ainda sem condições 
de oferecer os serviços 
necessários para atender 
a demanda da população 
de Cajazeiras e cidades vi-
zinhas, porque ainda não 
dispõe de um quadro com 
a quantidade adequada de 
funcionários. 

“O concurso público 
vai dar a condição neces-
sária de implantarmos os 
serviços que vão atender a 
população, de forma geral 
e com qualidade e quan-
tidade”, afirmou Mônica 
Paulino.

Mulheres reafirmam 
histórias em evento

iML do Rj para de 
receber corpos

spFW anuncia data 
da próxima edição

instituto dos cegos 
realiza festa junina

pagamento de 
propina fura fila

Os espaços de debates e 
diálogos entre mulheres agriculto-
ras do Semiárido foram destaque no 
IV Encontro de Agricultores e Agri-
cultoras Experimentadoras do Se-
miárido, que acontece desde segun-
da-feira passada, em Aracaju (SE). 
No primeiro dia de encontro, mais de 
100 mulheres estiveram reunidas 
numa plenária autogestionada, com 
o objetivo de debater conquistas e 
desafios na luta pelos seus direitos, 
cantando versos como “Pra mudar 
a sociedade do jeito que a gente 
quer, participando sem medo de ser 
mulher” e “A nossa luta é todo dia, 
somos mulheres e não mercadoria”.

Sem pagamento, os funcioná-
rios terceirizados responsáveis pela 
limpeza da sede do Instituto Médico 
Legal (IML) do Rio de Janeiro, no 
centro da cidade, pararam de traba-
lhar. Por isso, nessa terça-feira, 7, a 
direção do órgão decidiu não receber 
mais corpos para necropsia. Os cor-
pos que seriam levados para essa 
unidade passaram a ser encaminha-
dos para o posto do IML em Campo 
Grande, na Zona Oeste. Essa unidade 
fica a mais de 45 quilômetros da 
sede. Os funcionários responsáveis 
pela limpeza estavam sem receber 
havia três meses e em maio foram 
demitidos. Legistas chegaram a 
contratar faxineiros com dinheiro 
próprio, mas viram que a situação 
não iria mudar e desistiram.

A próxima edição da São Paulo 
Fashion Week, principal evento de 
moda do País, já tem data marca-
da: ocorre entre os dias 24 e 28 de 
outubro, na Bienal do Ibirapuera, 
em São Paulo. Nomeado de SPFW 
N42 - já que não há mais a divisão 
em inverno e verão -, o evento terá 
pela última vez o formato tradicio-
nal de desfiles. Como noticiado em 
março em primeira mão pelo jornal O 
Estado de S. Paulo, a partir de 2017, 
a semana de moda seguirá o modelo 
see now/buy now, ou seja, as cole-
ções não serão mais pautadas pelas 
estações e chegarão às lojas logo 
após a apresentação nas passarelas.

O forró pé de serra comandará 
o arrasta-pé e a alegria dominará o 
salão amanhã durante o São João 
do Instituto dos Cegos da Paraíba 
Adalgisa Cunha (ICPAC). Com o tema 
“Forrozando e namorando”, em ho-
menagem ao dia dos namorados, 
a festa terá entre suas atrações o 
Forró das Marias, Merlânio Maia e 
Forró Pezzado, trio de forró formado 
por ex-alunos do instituto, além da 
tão aguardada Quadrilha do Coronel 
Laurentino, única no Brasil formada 
por deficientes visuais. O evento 
ocorre a partir das 19h, na sede do 
instituto, com entrada franca. 

O pagamento de R$ 380 a um 
grupo de funcionários do Hospital 
das Clínicas (HC), São Paulo, permite 
ao paciente que fure a fila de espera 
para consultas, exames, cirurgias e 
medicamentos no maior complexo 
hospitalar da América Latina, segun-
do o jornal Diário de S. Paulo ontem. 
A reportagem do jornal se passou 
por paciente e acompanhou o fun-
cionamento do suposto esquema, 
que começa com um servidor público 
do último escalão  e termina dentro 
de um consultório, com o atendimento 
por um especialista de renome.

Previsão é de que todo o 
processo seja concluído 
até o mês de novembro

O Centro Universitário de João 
Pessoa – Unipê disponibiliza 325 va-
gas no processo seletivo para a se-
gunda edição de 2016 do Programa 
Universidade para Todos – ProUni. 
As vagas são distribuídas para os 25 
cursos ofertados pela Instituição, em 
turnos distintos. As inscrições para 
o processo devem ser realizadas no 
próprio site do ProUni e vão até as 
23h59 da próxima sexta-feira (10).

Edital e chamadas
O edital do ProUni 2016.2 publi-

cado no Diário Oficial da União pode 
ser conferido aqui. O quadro com a 
quantidade de vagas por curso e por 
turno pode ser acessado no portal 
unipe.br. 

O ProUni 2016.2 terá duas cha-
madas. A primeira chamada será 
divulgada no dia 13 deste mês. A 
matrícula e comprovação das infor-

mações deverão ser feitas entre os 
dias 13 e 20 do mesmo mês. Já a se-
gunda chamada sairá no dia 27 des-
te mês. A matrícula e a comprovação 
das informações deverão ser realiza-
das entre os dias 27 de junho e o dia 
1º de julho. As inscrições para a lista 
de espera poderão ser feitas entre os 
dias 8 e 11 de julho.

Quem pode participar 
Podem participar do processo 

seletivo estudantes brasileiros que 
tenham participado do Exame Na-
cional do Ensino Médio – Enem 2015 
e que tenham obtido nota mínima 
de 450 pontos na média do exame. 
É necessário, também, não ter zera-
do a prova de Redação. Para efetuar 
a inscrição, o candidato deve infor-
mar o número de inscrição e a senha 
no Enem de 2015. Para concorrer às 
bolsas, que são integrais, o candida-

to deve comprovar renda familiar 
bruta mensal, por pessoa, de até 
um salário mínimo e meio. Ainda, 
podem se candidatar ao ProUni es-
tudantes egressos do Ensino Médio 
das redes pública ou particular (des-
de que na condição de bolsistas in-
tegrais da escola) e que não tenham 
diploma de curso superior. Alunas/os 
que tenham cursado o Ensino Mé-
dio parcialmente em rede pública e 
parcialmente em Instituição privada, 
na condição de bolsista integral pela 
Instituição, podem participar da se-
leção.

Pessoas com deficiência também 
podem participar do programa. Pro-
fessores da rede pública de ensino, 
no efetivo exercício do magistério 
da educação Básica, integrantes de 
quadro de pessoal permanente de 
instituição pública. Nesse caso, não é 
necessário comprovar renda.

Unipê disponibiliza 325 vagas
para segunda edição 2016.2

cHAMAdA do pRouni

A Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB) começou ontem 
o cadastramento obrigatório dos 
alunos selecionados pela reopção 
interna de curso e turno para o 
ingresso no primeiro período de 
2016 de alunos da própria insti-
tuição. Esse cadastramento é obri-
gatório conforme instruções do 
Edital nº 14/2016 da Pró-Reitoria 
de Graduação (PRG).

 O cadastramento obrigatório 
acontece na Subcoordenação de 
Admissão (SCA) no hall da Coor-
denação de Escolaridade (Codesc) 
no prédio da Reitoria, Campus de 
João Pessoa, para todos os cursos 

dos quatro Campi. Os estudantes 
devem comparecer portando do-
cumento de identificação pessoal 
como o RG ou Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) e o CPF.

 De acordo com o Edital nº 
14 da Pró-Reitoria de Graduação 
(PRG), a reopção de curso e turno 
é a forma de ingresso que permite 
ao estudante da UFPB, numa única 
vez, a mudança ou reopção de cur-
so a que está vinculado para outro 
curso de Graduação da instituição.

 O Edital ainda esclarece tam-
bém: os candidatos que mudaram 
de curso não terão as matrículas 
antigas canceladas até o térmi-

no do semestre letivo 2015.2.  O 
não comparecimento ao cadastra-
mento ou a não apresentação da 
documentação exigida implica na 
perda do direito aos resultados da 
classificação obtidos na reopção de 
curso e turno 2015.2 do Edital nº 
14/2016 da PRG. O cadastramento 
ocorre no hall da Codesc, no pré-
dio da Reitoria, no horário de 8h 
às 12h e das 14h às 17h, Campus 
de João Pessoa.

 Informações complementares 
no Edital nº 14/2016 da Pró-Reito-
ria de Graduação (PRG) e na pá-
gina www.ufpb.br/prg ou ainda  
pelo telefone (83) 3216-7087.

UFPB faz cadastramento de reopção

A Comissão Permanente de Con-
cursos Público (Compec) do IFPB di-
vulgou  edital de o Processo Seletivo 
Simplificado para contratação de Pro-
fessor Substituto de Ensino Básico, 
Técnico e Tecnológico. As vagas são 
para os campi João Pessoa, Cabede-
lo, Monteiro, Itaporanga, Guarabira, 
Picuí, Princesa Isabel, Campina Gran-
de e Catolé do Rocha. As inscrições 
acontecem até o próximo dia 27, até 
23h59min (horário local). Para proce-

der à sua inscrição no Processo Seleti-
vo Simplificado, o candidato, além de 
satisfazer todas as condições expos-
tas no edital, deverá preencher For-
mulário de Inscrição e efetuar reco-
lhimento da taxa de inscrição no valor 
de R$ 60,00 (sessenta reais) por meio 
de boleto bancário gerado no ato da 
inscrição. 

O Processo Seletivo Simplificado 
constará de duas provas, sendo uma 
de Desempenho, de caráter eliminató-

rio e classificatório, e outra de Títulos, 
de caráter classificatório. As provas de 
Desempenho serão realizadas no pe-
ríodo provável de 4 a 17 de julho, nas 
cidades de Campina Grande e João Pes-
soa. A relação dos candidatos inscritos 
para a prova de Desempenho será di-
vulgada até a data provável de 29 deste 
mês. O resultado final do Processo Se-
letivo, devidamente homologado, será 
divulgado até o dia 1º de agosto, no 
portal do IFPB.

IFPB seleciona professor substituto

Universidade vai distribuir as vagas para os 25 cursos ofertados em turnos distintos; inscrições são realizadas no site do ProUni

Obras de 
reforma e 
ampliação do 
hospital que 
aumentarão
a capacidade 
estão em fase 
de conclusão

Foto: Reprodução/Internet
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Justiça Federal condena a operadora TIM Nordeste 

Falta de transparência
Fuga de dólares 
chega a US$ 3 bilhões

A retirada de dólares no mês 
passado superou a entrada em US$ 3 
bilhões, informou ontem o Banco Cen-
tral. A fuga de capitais voltou a ocor-
rer após o fluxo cambial ter ficado po-
sitivo em US$ 6,5 bilhões em abril. No 
acumulado do ano, a saída de dólares 
superou o ingresso em US$ 7,78 
bilhões. O valor vai desde 1º de ja-
neiro até a última sexta-feira (3). 
No mesmo período do ano passado, a 
conta estava positiva em US$ 16,15 
bilhões. O fluxo cambial inclui a dife-
rença entre o ingresso e a retirada de 
dólares tanto no lado comercial como 
no lado financeiro. No entanto, a con-
ta inclui adiantamentos de contratos 
cambiais e operações de crédito para 
o comércio exterior.

Motocicleta: vendas 
recuam 27,36%

O número de motocicletas ven-
didas pelas concessionárias em maio foi 
de 76.644 unidades, recuo de 27,36% 
em relação ao mesmo mês do ano pas-
sado. Mesmo com um dia útil a mais do 
que maio de 2015, a média diária de 
vendas no quinto mês deste ano apre-
sentou retração de 30,8%, passando 
de 5.274 para 3.650 motocicletas. 
Diante de abril, o total de vendas no mês 
teve recuo de 3,8%, diz a Associação 
Brasileira dos Fabricantes de Motocicle-
tas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas 
e Similares (Abraciclo).

Custo da construção 
civil subiu 0,83% 

O Índice Nacional da Construção 
Civil (Sinapi) subiu 0,83% em maio, re-
sultado 0,37 ponto percentual superior 
à taxa de abril (0,46%), segundo o Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE). Com a alta de maio, os custos 
da construção acumularam alta de 
6,68% nos últimos 12 meses (a taxa 
anualizada), comparativamente aos 12 
meses imediatamente anteriores. Esse 
percentual, no entanto, é inferior à alta 
registrada no período de 12 meses an-
teriores, que foi de 7,14%.

Imposto para o setor 
de turismo é reduzido

O Senado aprovou, nesta ter-
ça-feira (7), a medida provisória (MP 
713/16) que reduz de 25% para 6% 
o Imposto de Renda Retido na Fonte 
(IRPF) sobre remessas destinadas 
à cobertura de gastos pessoais, no 
exterior, de pessoas físicas residen-
tes no País, em viagens de turismo, 
negócios, serviço, treinamento ou 
missões oficiais, até o limite de R$ 
20 mil ao mês.“Vamos acompanhar 
o andamento dessa MP para garantir, 
em última instância, a manutenção 
de milhares de empregos no setor e 
o bom funcionamento de empresas 
que geram divisas no Brasil”, comen-
tou o ministro do Turismo, Henrique 
Eduardo Alves. A alíquota reduzida 
vale até o fim de 2019 caso a MP seja 
aprovada pelo Congresso. 

Inflação volta a subir
em maio, diz o IBGE

A inflação medida pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo - IPCA voltou a subir, fechan-
do o mês de maio em 0,78%, resul-
tado 0,17 ponto percentual superior 
ao de abril, que foi de 0,61%. Esta 
é a taxa mais elevada para os me-
ses de maio desde 2008, quando 
atingiu 0,79%. Os dados relativos 
ao Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), a inflação oficial do 
País, foram divulgados hoje (8), 
pelo Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

FOTO: Secom/Cabedelo

A Segunda Turma do 
Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região (TRF-5) con-
denou a empresa TIM Nor-
deste S/A a não elaborar 
promoções iguais ou seme-
lhantes a “3 Prediletos TIM”, 
em cujos regulamentos não 
constem todas as regras ne-
cessárias para que os usuá-
rios sejam adequadamente 
informados. A decisão ocor-
reu no âmbito de ação civil 
pública ajuizada pelo Minis-
tério Público Federal (MPF).

A ação teve início atra-
vés de reclamação feita por 
uma consumidora à Pro-
curadoria da República na 
Paraíba, em março de 2007, 
a respeito da promoção “3 
Prediletos TIM”. Esta promo-
ção consistia no direito de o 
cliente participante receber 
500 minutos mensais, até 31 
de dezembro de 2006, para 
realização de ligações locais 
na Rede GSM do Brasil, para 
três números indicados pelo 
consumidor.

Na época, a consumi-
dora fez recarga em setem-
bro e não recebeu o bônus 
de outubro. Ela reclamou e 
ouviu da Central de Aten-
dimento TIM que a recarga 
deveria ter sido feita no mês 
anterior para que houves-
se a inserção do bônus da 
promoção no mês seguinte. 
Esse requisito, entretanto, 
não constava nas regras da 
promoção.

Conforma a decisão, a 
TIM deve se abster de fazer 
qualquer propaganda publi-
citária com promoção igual 
ou semelhante, com as mes-
mas características da cam-
panha defeituosa, sob pena 
de pagar R$ 10 mil de multa 
por cada regulamento que 
não exponha de forma clara 
os critérios de participação 
dos usuários.

 
Consumidora lesada 
Condenada em primeira 

instância, a empresa recor-
reu da sentença, em 2011. 
No recurso apresentado 
ao TRF, a TIM alegou que 
a sentença não se baseava 
em prova robusta e que o 
direito questionado era in-
dividual, não havendo dano 
à coletividade, e que o MPF 
não poderia atuar no caso.

O Ministério Público Fe-
deral contestou as afirmações 
da empresa, alegando que o 
direito da consumidora teria 
sido efetivamente lesado pela 
TIM, conforme exigências do 
Código de Defesa do Consu-
midor, e que o MPF é, sim, en-
tidade legítima para proteger 
interesses individuais homo-
gêneos, no âmbito do direito 
do consumidor.

Campanha que 
não traz 
informações 
completas ao 
consumidor pode 
levar a operadora 
a pagar multa 
no valor de 
R$ 10 mil 

Além da validade de produtos, fiscais ainda verificam o alvará, declarações e certidões de funcionamento do estabelecimento

A Procuradoria do Consu-
midor (Procon) de Cabedelo, 
juntamente com a Vigilância 
Sanitária e com apoio da Guar-
da Municipal, deu início, nessa 
quarta-feira (8), a uma opera-
ção de fiscalização nos esta-
belecimentos de panificação 
da cidade.  A ação teve como 
meta a fiscalização dos pra-
zos de validade dos produtos 
e as condições de higiene dos 
locais para sua acomodação. A 
operação também vai focar na 
estrutura física dos edifícios e 
o manuseio na preparação dos 
alimentos comercializados.

“A operação de hoje é 
motivada por diversas de-
núncias que temos recebido 
referente a produtos venci-
dos que são encontrados nas 
padarias, e a falta de higiene 
em locais onde são armazena-

dos pães, bolos e biscoitos. Ou 
seja, uma série de questões 
sanitárias que verificamos 
constantemente nas padarias 
e que o consumidor, por meio 
dos nossos canais de rece-
bimentos de denúncia como 
telefone e redes sociais, tem 
nos encaminhado”, explicou 
o secretário-geral do Procon, 
Francinaldo Oliveira.

Nos estabelecimentos 
visitados nesse primeiro dia 
de fiscalização, foram encon-
trados vários produtos fora 
do prazo de validade. Na Pa-
daria Nossa Senhora de Fáti-
ma, no Centro, por exemplo, 
o Procon observou bolachas, 
biscoitos, sucos e refrigeran-
tes vencidos.  Após a notifi-
cação e o auto de infração, o 
proprietário terá um prazo de 
dez dias para apresentar sua 

defesa. Caso não se manifeste 
nem regularize a situação, ele 
poderá receber multas que 
variam de R$ 1 mil a R$ 5 mil.

 “Quando entramos aos 
estabelecimentos, inicial-
mente verificamos o prazo 
de validade dos produtos. Se 
não estiver na validade, re-
colhemos e descartamos na 
própria loja. Em seguida, ave-
riguamos a questão da higie-
ne em  freezers e balcões no 
que concerne às condições de 
acomodações dos produtos. 
Outro item que observamos 
é a condição do ambiente 
de preparo dos alimentos. 
A Vigilância Sanitária faz o 
trabalho de verificar se real-
mente o manuseio está sendo 
adequado de acordo com as 
normas”, explicou Francinal-
do. Além das condições gerais 

do estabelecimento, os fiscais 
do Procon também exami-
nam documentações como os 
Alvarás de Funcionamento e 
Sanitário e a Licença do Corpo 
de Bombeiros. No caso da do-
cumentação não estar em dia 
ou não forem apresentadas 
as certidões e declarações de 
permissões de funcionamen-
to, a orientação é interditar o 
estabelecimento.

Outro item de fiscaliza-
ção é o cumprimento da Lei 
Federal 12.291/2010, que 
exige que cada estabeleci-
mento disponha de, ao me-
nos, um exemplar do Código 
de Defesa do Consumidor, 
disponibilizado em local visí-
vel e de fácil acesso. Em caso 
de descumprimento dessa re-
comendação, o local está pas-
sível de penalidade de multa. 

Operação do Procon autua padaria 
por comercializar alimentos vencidos

FISCALIZAÇÃO EM CABEDELO

Com a escassez de água 
no semiárido cada vez mais 
crescente e a busca de alimen-
tos saudáveis, uma alternativa 
encontrada por agricultores 
familiares assessorados pela 
Emater-PB, em Maturéia (mu-
nicípio localizado na Serra do 
Teixeira), também tem sido a 
produção de hortaliças, usan-
do o sistema de hidroponia. 
Um exemplo são os irmãos 
Obelio Soares Ferreira e Rai-
mundo Soares Ferreira, no Sí-
tio Tauá. Os dois agricultores 
familiares começaram a pro-
dução hidropônica com bas-
tante sucesso. O técnico que 
acompanha a produção, Hilde-
ner Lucena da Costa, explicou 
que os agricultores estão con-
duzindo o projeto seguindo 
todas as recomendações. Com 
estudo de mercado e assistên-
cia técnica estão melhorando 
a renda familiar.

“Percebemos, em pouco 
tempo, a melhora considerá-
vel das condições socioeconô-
micas da família envolvida no 
projeto”, comentou o técnico. 
No projeto trabalham quatro 
pessoas na atividade, que atu-
almente produzem dois mil 
pés de alface por semana, que 
comercializam ao preço de R$ 
0,80 a unidade. Com a venda 
nas feiras livres e em super-
mercados nas cidades vizi-
nhas, Patos e Caicó, no Rio 
Grande do Norte, totalizam 
uma renda de R$ 1.600,00 
semanalmente, e um total de 
R$ 6.400,00 mensais.

Com relação ao mer-
cado consumidor, o técnico 
lembrou que a tendência é 
para o seu crescimento, ten-
do em vista que a população 
está buscando produtos mais 
saudáveis, livres de pestici-
das e agrotóxicos.

A programação da Sema-
na do Meio Ambiente, promo-
vida pelo Governo do Estado, 
por meio da Superintendência 
do Meio Ambiente (Sudema), 
chegou até a comunidade Con-
solação, no bairro do Castelo 
Branco, em João Pessoa. Na 
terça-feira (7), os moradores 
participaram da palestra so-
bre resíduos sólidos e de uma 
oficina de sabão reciclado. Na 
oportunidade, eles ainda escla-
receram dúvidas sobre a reci-
clagem do lixo e o reaproveita-
mento do óleo de cozinha.

A palestrante Ellen Va-
nessa Neves ressaltou a ati-
vidade. “A palestra tem como 
meta sensibilizar a comuni-
dade sobre a importância da 
acomodação, descarte e reci-
clagem do nosso lixo. Visando 
formar multiplicadores desta 
causa, pois acreditamos que 
só por meio do conhecimen-
to poderemos mudar a nos-
sa realidade”, destacou.  De 

acordo com a dona de casa 
Francisca Souza, o projeto 
desenvolvido pela Educação 
Ambiental da Sudema é muito 
valioso. “Muitas vezes joguei o 
lixo em locais não apropriados 
sem saber o quanto prejudica-
va o meio ambiente. De fato, 
só através do conhecimento, 
podemos ter uma postura di-
ferente no nosso cotidiano. 
A partir de agora, não jogo o 
lixo em qualquer recipiente”, 
adiantou. 

A coordenadora do setor 
de Educação Ambiental da ins-
tituição, Taciana Wanderley 
Cirilo, ponderou que só com 
o envolvimento da população 
teremos mudanças concre-
tas na postura em relação ao 
meio ambiente. “Todos juntos 
em prol das questões ambien-
tais. É com essa ideologia que 
nós trabalhamos”, concluiu.  
As atividades da Semana do 
Meio Ambiente prosseguem 
até o dia 11 de junho. 

Agricultores recebem 
orientação da Emater

Sudema conscientiza 
sobre sabão reciclado

RENDA ORIUNDA DA HIDROPONIA



Sras. Gerlene de Almei-
da, Maria Amélia Moreira 
Chaves, Walquíria de 
Oliveira, Kaynara Padilha 
Leal Freire e Maria Eulina 
Camelo, médico Gilson 
Guedes Espínola, empre-
sários Olivaldo Viegas de 
Oliveira e Laurimar Lira 
Braga, estudante Gabriela 
Carneiro Braga, jornalista 
Gladimir Ferreira.
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Elis Regina

UMA das pro-
duções mais pre-
miadas do teatro 
nacional, “Elis, A 
Musical” chega 
amanhã a João 
Pessoa, para única 
apresentação às 21h 
no Teatro Pedra do 
Reino, no Centro de 
Conveções de João 
Pessoa.

O espetáculo é 
assinado por Dennis 
Carvalho, com texto 
de Nelson Motta e 
Patrícia Andrade, 
com atuação 
brilhante da atriz 
Lilian Menezes.

A aniversariante de hoje, Kaynara Padilha Leal com os filhos Aurélio, Aurílio Filho e Lucas

“Cozinhar é muita 
organização, treino, 
dedicação, conhecimento e 
amor para que, no final, os cin-
co sentidos o aplaudam de pé”

“Só quem ama gastronomia 
de verdade sabe o 
quanto é gratificante 
ouvir elogios após uma 
bela garfada”

FERNANDO CAPELLA REIS SAYONARA CISESKI 

    O Mag Shopping e a De Passagem estão promovendo desta sexta-feira até domingo, 
Dia dos Namorados, uma degustação gourmet com vinhos, espumantes, cervejas artesanais 
e frios. Sempre das 17h às 21h na Praça de Eventos daquele shopping.

Ensino Superior

Momento feliz das irmãs Cláudia Junger, Lígia Chaves e Selma Smith

FOTOS: Arquivo
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Ediliane e José Marinho felizes com as novas instalações da 18 Quilates 
agora no térreo do Manaíra Shopping

Lei dos Mestres
ACONTECE hoje às 10h na Assembleia Legislativa da 

Paraíba uma sessão especial para discutir as políticas para 
o setor cultural, em especial a Lei dos Mestres “Canhoto 
da Paraíba”, criada em 2004 e que deverá ser atualizada. 

A referida lei garante aos mestres que vivem em situação 
de carência econômica e social, uma remuneração de dois 
salários mínimos, mas a ideia é de que este benefício seja 
realmente para aqueles que façam o repasse do saber, 
com conhecimentos e técnicas eficazes para a preservação 
da cultura tradicinal popular do Estado e os que não têm 
mais condições de realizar esta atividade, que lhes seja 
propiciado a concessão do BPC - Benefício de Prestação 
Continuada.

   O juiz José Célio Lacerda, titular da Sétima Vara Cível da Capital,  recebe hoje 
na Câmara dos Vereadores o título de Cidadão Pessoense, proposto pelo  vereador 
Bosquinho.

    A cantora baiana Ivete Sangalo será enredo da Escola de Samba Acadêmicos do 
Grande Rio no Carnaval carioca.  Vamos ver se ela vai trazer sorte para a escola como fez 
Maria Bethânia no desfile da Mangueira deste ano.

AS INSTITUIÇÕES 
de Ensino Superior 
da Paraíba têm até 
o dia 27 deste mês 
para enviar propostas 
para o Sebrae Paraíba, 
demonstrando que 
estão interessadas 
em incluir o ensino do 
empreendedorismo na 
grade curricular.

O Sebrae para 
este objetivo vai in-
vestir R$ 400 mil em 
educação empreende-
dora nas universidades 
e instituições de Ensi-
no Superior localizadas 
no Estado da Paraíba.

    Pelo o que assistimos no programa Bom Dia Paraíba de ontem o Conselho 
de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados está mais indecoroso do que 
nunca! Era deputado xingando o outro, botando até a mulher do outro no meio, etc. etc.  
Cada vez mais não dá  para levar essa gente a sério...

Forrozando
O INSTITUTO dos 

Cegos da Paraíba “Adal-
gisa Cunha” promove 
amanhã o seu tradicional 
e animado São João com 
o tema “Forrozando e 
Namorando”.

A festa será em 
homenagem ao Dia dos 
Namorados, tendo como 
atrações o Forró das 
Marias, Merlânio Maia e 
Forró Pezzado, trio de 
forró formado por ex-
alunos do Instituto, além 
da Quadrilha do Coronel 
Laurentino, uma das pou-
cas do Brasil formada por 
casais deficientes visuais. 

Sempre linda Maria Amélia Moreira Chaves é a aniversariante de hoje
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  No show que vai fazer no próximo 
dia 25 no evento Carvalheira na Fogueira 
em Recife, PE, a dupla Zezé di Camargo e 
Luciano vão cantar a música “Eu e Você”, 
em homenagem ao pai Seu Francisco.
  A composição, com novos ar-
ranjos, é de autoria da dupla bastante 
nossa conhecida Os Nonatos, formada 
pelos cantores repentistas Raimundo 
Nonato Neto, da Paraíba e Raimundo 
Nonato Costa, do Ceará.

Congresso da Abrajet Nacional onde foi eleita a diretoria para o biênio 2016/2017, onde a Paraíba ficou 
com três representantes: Fernando Duarte (Revista de Turismo), Cláudio Júnior (Festival de Turismo 
de João Pessoa) e Thomas Bruno (jornalista e historiador campinense)

Documentário
AMANHÃ, no progra-

ma “Sexta da Sociedade”, 
o canal Curta! vai exibir 
episódio de estreia do 
filme “O Dia que durou 
21 anos”, de Camilo Galli 
Tavares. 

O documentário é 
dividido em três episódios 
sobre a participação dos 
Estados Unidos no golpe 
militar de 64 no Brasil, 
sobre a renúncia de Jânio 
Quadros e o sequestro 
do embaixador dos EUA, 
Charles Burke Elbrik.

Corrida da Fogueira
ESTÃO abertas as inscrições para a 36a edição da 

Corrida da Fogueira que acontece paralela ao Maior São 
João do Mundo, em Campina Grande.

A promoção, da Secretaria de Esporte, Juventude e 
Lazer de Campina Grande, vai acontecer no próximo dia 
19, percorrendo de cinco a dez quilômetros, com largada 
às 8h no Parque da Criança. 

Justiça
O TRF5 está 

promovendo cor-
reição de rotina na 
Justiça Federal na 
Paraíba. A abertura 
dos trabalhos foi na 
última terça-feira 
pelo desembargador 
federal Fernando 
Braga, no edifício 
sede em João Pes-
soa, devendo seguir 
até o dia 17 nas Sub-
seções de Campina 
Grande, Patos, Sousa 
e Monteiro.



SÉRIE C

Belo segue para enfrentar o Remo
Time faz treino na 
capital pela manhã e 
viaja para Belém-PA

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 9 de junho de 2016

O Botafogo fará hoje, 
pela manhã, o último treino 
de preparação para o jogo 
do próximo sábado, às 18 
horas, no Estádio Manguei-
rão, em Belém-PA, contra o 
Remo. À tarde, a delegação 
já segue viagem para o Pará. 
A ideia da diretoria e da co-
missão técnica foi dar um 
maior descanso aos jogado-
res antes da partida, válida 
pela quarta rodada do Gru-
po A do Campeonato Brasi-
leiro da Série C. Amanhã, os 
jogadores deverão fazer um 
leve treino recreativo, em lo-
cal ainda a ser definido.

Com 6 pontos e na se-
gunda colocação do Gru-
po A, o Botafogo sabe da 
importância de conseguir 
um resultado positivo em 
Belém, para se manter no 
topo da tabela. Como a dis-
puta está muito acirrada, 
uma derrota, dependen-
do dos outros resultados, 
pode significar e terminar 
a rodada, fora do G4.

“Nós respeitamos o 

Remo, mas vamos para Be-
lém como segundo colocado 
do grupo, e temos que nos 
impor. O Botafogo está numa 
crescente na competição, e 
temos sempre que buscar 

um resultado positivo, mes-
mo atuando fora de casa. Sa-
bemos do poderio do adver-
sário quando joga em seus 
domínios, mas também sa-
bemos do potencial do nosso 

grupo, e do que somos capa-
zes, então vamos em busca 
dos 3 pontos”, disse o técnico 
Itamar Schülle. 

Para esta partida contra 
o Remo, o técnico Itamar já 

poderá utilizar o volante Sapé 
e o meia Assis, reforços que 
ainda não jogaram, e já estão 
com um bom condicionamen-
to físico. O atacante Rodrigo, 
ainda não está cem por cento 

e deverá ficar em João Pessoa 
treinando. O zagueiro Rafael 
Paulino, que já jogou contra 
o ABC, também está à dispo-
sição de Itamar, e deverá ficar 
no banco de reservas.

FOTO: TV Torcedor

Equipe botafoguense vai em busca da terceira vitória no Campeonato Brasileiro da Série C, bem como a permanência no G-4 do Grupo A, que tem Fortaleza na liderança

O Campinense continua 
reforçando a equipe para 
as disputas do Campeonato 
Brasileiro da Série D. O mais 
novo contratado já está in-
tegrado ao elenco, e treinan-
do normalmente. Trata-se 
do atacante Guilherme, de 
22 anos, que veio do Galícia 
da Bahia. Os contatos com o 
novo clube começaram há 
algum tempo, quando ainda 
atuava pelo Colo Colo, e en-
frentou o próprio Campinen-
se, pelo Brasileiro da Série D.

O atacante disse que o que 
fez aceitar o convite da Raposa 
foi a possibilidade de conquis-
tar títulos. “O que me motivou 
a aceitar essa proposta foi a 
história do Campinense, que 
é um time muito grande, e 
sempre tem chegado às finais 
das competições. Eu quero vir 
aqui para isso, conquistar esse 
acesso para a Série C com os 
meus novos companheiros”, 
disse o atacante.

Para o treinador Francis-
co Diá, a vinda de Guilherme 
vai reforçar um setor que fi-
cou um pouco carente, após a 
saída de Rodrigão. “Guilherme 
é um jogador rápido, que joga 
pelas beiradas, e vai se juntar 
a Tiago Pitbul, Raul e Júnior 
Chicão, como opção para o 
ataque. A chave que pegamos 
foi um grupo da morte, com 
grandes equipes, já formadas, 
e a classificação será dificílima. 
Portanto, temos que ter um 
elenco forte, e várias opções 
de escalação, para superarmos 
os adversários”, disse.

Por causa da decisão do 
Campeonato Paraibano, na 
próxima quarta-feira, con-
tra o Botafogo, em Campina 

Guilherme, ex-Galícia/BA, é o 
novo reforço do Campinense

BRASILEIRÃO

Grande, o técnico Francisco 
Diá chegou a pedir a direto-
ria para tentar antecipar a 
estreia na Série D, programa-
da para o próximo domingo 
contra o Murici. Mas até on-
tem, a CBF não fez nenhuma 
alteração na tabela.

“A intenção nossa era 
antecipar o jogo, para ga-
nharmos mais um dia de 
descanso. Porque teremos 
uma viagem longa de 280 
quilômetros, para enfrentar 
o Murici, e depois teremos a 
volta. Mas estamos prontos 
para cumprir o que ficar de-
terminado”, disse Diá. 

O técnico rubro-negro 
voltou a afirmar que se o jogo 
for mantido para domingo, vai 
escalar um time misto, já que 
a prioridade no momento é 
conquistar o título paraibano. 
“O Botafogo conseguiu anteci-

par o seu jogo para o sábado, e 
terá um dia a mais do que nós 
para descansar. Então, não se-
rei irresponsável de mandar 
uma equipe titular para uma 
viagem longa até Murici. Mas 
tenho certeza que temos um 
grande elenco, e que quem for 
escalado não deixará nada a 
desejar. Já fizemos isto contra 
o Cruzeiro, e por muito pou-
co, não vencemos, em pleno 
Mineirão”, disse Diá.

O treinador espera a re-
gularização de, pelo menos, 
Junior Chicão e Rafael Jensen. 
Caso os dois tenham condi-
ções, com certeza deverão ser 
escalados para a partida. Outro 
que tem presença confirmada 
é o meia Jussimar, que foi ex-
pulso na primeira partida da 
decisão, contra o Botafogo, e 
portanto está fora do segundo 
jogo, na próxima quarta-feira. 

Atacante já está em Campina Grande treinando na Raposa

A diretoria do Sousa continua aguar-
dando uma resposta da CBF, em relação à 
liberação do Estádio Marizão, para o jogo 
de estreia no Campeonato Brasileiro da 
Série D, até o momento, programado para 
o próximo domingo, às 16 horas, no Está-
dio Amigão, em Campina Grande, contra 
o Globo do Rio Grande do Norte. Depois 
de uma ação da diretoria do Dinossauro, 
a Federação enviou os laudos da inspeção, 
feita no Marizão, para o Departamento 
Técnico da CBF, e aguarda uma resposta a 
tempo de mudar o local da partida.

Enquanto aguarda uma decisão, o 
elenco retornou ontem aos treinos, após 
o empate em 1 a 1 no último amistoso de 
preparação para a Série D, disputado ter-
ça-feira, no Marizão, em Sousa, contra o 
Guarani de Juazeiro do Norte. O técnico 
Tazinho gostou muito da movimentação 
da equipe no amistoso.

“Nosso time foi muito bem no jogo. 
Teve um volume de jogo bem maior do 
que o adversário, nos dois tempos, e criou 

muitas oportunidades de gol, ao mesmo 
tempo, que não deixou o Guarani gostar 
do jogo. Praticamente, não fomos amea-
çados. Agora terei estes dias para corrigir 
pequenos detalhes, e aí estaremos prontos 
para estrearmos bem contra o Globo”, dis-
se o treinador.

Sobre a possibilidade de estrear em 
casa, Tazinho não escondeu que torce mui-
to para que o Marizão seja liberado a tem-
po de enfrentar o Globo. “Não resta dúvi-
das, de que o Sousa, aqui no Marizão, com 
o apoio de sua torcida, é bem mais forte 
do que em qualquer outro estádio. Eu es-
pero que tudo esteja resolvido, até a próxi-
ma sexta-feira, e que possamos estrear na 
nossa casa”, afirmou.

O volante Gil Pernambucano está oti-
mista em relação a participação do Sousa 
na Série D. “Será uma competição com 
muita dificuldade, de tiro curto, e temos 
que começar logo muito bem”, disse o 
atleta, que teve uma boa atuação contra 
o Guarani.

Sousa aguarda liberação da 
CBF para utilizar o Marizão

SÉRIE D

O Estádio Marizão, em Sousa, não foi aprovado pela Confederação para jogos do Brasileirão

Ganso diz não a outros 
clubes e fica no São Paulo 
mesmo sem contrato
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Brasil é campeão da Eurocopa 
no Futebol  Escolar, na França
Atletas ficaram em primeiro 
lugar nas categorias 
masculina e feminina

É do Brasil, com direito a 
dobradinha, o título de cam-
peão da primeira edição da 
Eurocopa Escolar de Futebol 
2016, disputada na França. A 
final do torneio na cidade de 
Lille e Lens, ocorrida no últi-
mo domingo, ainda está sen-
do comemorada pelos brasi-
leiros, que já desembarcaram 
no País. Foram momentos de 
fortes emoções para as duas 
equipes brasileiras que, mes-
mo com o frio de seis graus, 
mostraram determinação e 
talento. Os alunos da Escola 
Pedro Maciel, de Chapecó, 
Santa Catarina, venceram os 
alunos franceses por 3 a 0 no 
masculino. No feminino, foi a 
vez das meninas do Colégio 
Certo, de Taguatinga, Distrito 
Federal, vencer a Alemanha 
por 3 a 0. 

O Brasil terminou o tor-
neio invicto, motivo pelo qual 
desde o início do torneio já 
era apontado como favori-
to ao título, nos dois naipes. 
Satisfeito com a conquista do 
desporto escolar brasileiro, 
o presidente da Federação 
Internacional do Desporto 
Escolar (ISF), Laurent Pe-
trynka, disse que o resultado 
da partida foi espelho do que 
as meninas fizeram dentro 
de campo. “O título é impor-
tante, porém o que fica são as 
experiências vividas que de-
verão ser levadas para toda a 
vida”, declarou.

A primeira edição da Eu-
rocopa Escolar começou com 
a disputa no feminino, que 
encerrou o primeiro tempo 
com o placar de um a zero 
contra as francesas. Apesar 
de o ritmo de jogo apertar 
no segundo tempo e a equipe 

francesa correndo atrás do 
prejuízo com vários lances a 
gol, prevaleceu a proeza bra-
sileira que não deu folga e 
emplacou mais um chute cer-
teiro a gol garantindo dois a 
zero contra as anfitriãs. 

A equipe do professor 
Marcos Carvalho, antes de 
chegar à final da competi-
ção, empatou com a Alema-
nha na primeira rodada por 
um a um. Em seguida venceu 
a França por três a um e na 
semifinal derrotou o time es-
colar de Martinica por quatro 
a zero. As jogadoras Nycole 
Raysla e Laíssa “Novinha” são 
as autoras dos gols.

No masculino, depois de 
vencer a Itália por dois a um, 
os donos da casa consegui-
ram a cobiçada classificação. 
A França entrou com uma 
formação ofensiva e o Brasil 
explorou os erros dos france-
ses e não deu chances para o 
ataque adversário. Com dois 
gols do atacante Clauci Ra-
mos e um do centroavante 
Eduardo Dias, a equipe do 
professor Viriato Resende, 
venceu a partida por três a 
zero, conquistando o título 
da Golden League. 

O título justifica o prestí-
gio do desporto escolar bra-
sileiro.  Assim como ocorreu 
no Mundial de Futsal, em 
abril deste ano, na Croácia, o 
Brasil novamente é campeão 
tanto no feminino, quanto no 
masculino. “São conquistas 
que nos enchem de orgulho 
e alegria. Nós continuare-
mos trabalhando com o ob-
jetivo de fomentar o esporte 
oportunizando que os jovens, 
através dele, possam se tor-
nar homens e mulheres de 
bem”, declarou o presidente 
da Confederação Brasileira 
do Desporto Escolar (CBDE), 
Antônio Hora Filho.

FotoS: Divulgação
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As meninas do Colégio Certo, do Distrito Federal, venceram a Alemanha por 3 a 0 e subiram no lugar mais alto do pódio

A equipe masculina da Escola Pedro Maciel, de Santa Catarina, derrotou seleção francesa e se sagrou campeã da Eurocopa

O novo espaço esportivo era um sonho antigo dos brasileiros que  praticam handebol

Um sonho realizado e um 
passo importante para o futuro 
do esporte. Estas foram algu-
mas das frases utilizadas por 
dirigentes e jogadores do han-
debol brasileiro para descrever 
a inauguração do Centro Na-
cional de Desenvolvimento do 
Handebol, realizada na última 
terça-feira, em São Bernardo 
do Campo (SP). A instalação foi 
entregue oficialmente e passa 
a ser a casa da modalidade no 
País, além de integrar a Rede 
Nacional de Treinamento do 
Ministério do Esporte.

“É um marco, um fato 
histórico para a modalidade e 
para o Ministério do Esporte, 
que junto com o handebol so-
nhou com este momento”, des-
tacou Guilherme Raso, diretor 
de alto rendimento do ME e ex- 
atleta da Seleção Brasileira de 
Handebol. “A gente espera que 
essa parceria seja um reinício 
do Handebol, um novo ciclo de 
preparação, onde a modalida-
de vai ter autonomia, vai poder 
desenvolver os trabalhos, os 
sonhos e os projetos que alme-
ja para continuar evoluindo.”

A estrutura foi erguida 
em uma área de 4,5 mil m² e 
conta com duas quadras co-
bertas, vestiários, restaurante, 
refeitório, academia, sala de 
fisioterapia, escritórios e aloja-
mento para 132 pessoas. Além 
de servir de local de treina-

Handebol ganha Centro de Desenvolvimento
SÃO BERNARDO DO CAMPO

mento para as Seleções Brasi-
leiras, o local será a nova sede 
da Confederação Brasileira de 
Handebol (CBHb).

Segundo o presidente da 
entidade, Manoel Luiz de Oli-
veira, a inauguração do cen-
tro representa a realização de 
um sonho para a modalidade. 
“Hoje é um dia muito especial. 
Estamos em família e estamos 
em casa”, comemorou o diri-
gente. “Há pouco tempo o Bra-
sil era um mero figurante nas 
Américas. Hoje somos o núme-
ro um do continente em qual-
quer item que você for avaliar. 
Agora, com esse equipamento, 
com certeza mais resultados 
virão para se juntar ao título 

mundial”, afirmou Oliveira, re-
ferindo-se à conquista da sele-
ção feminina em 2013.

A cerimônia de entrega 
do centro contou com a pre-
sença de diversas figuras do 
passado da modalidade, mas 
também reuniu a Seleção Bra-
sileira Masculina, que vai dis-
putar os Jogos Olímpicos Rio 
2016 dentro de dois meses. 
Os jogadores puderam conhe-
cer a nova estrutura e também 
ressaltaram a importância do 
espaço para o desenvolvimen-
to do esporte.

“Vai ser um passo gigan-
tesco para o handebol brasilei-
ro”, projetou Zeba, capitão da 
equipe. “Ter essa integração e 

não precisar ficar se deslocan-
do é fundamental. Já viajamos 
para a Europa e passamos por 
vários centros assim. Sabemos 
que pode fazer muita diferen-
ça. Só tende a fazer o handebol 
crescer.”

Técnico da equipe mascu-
lina do Brasil, o espanhol Jordi 
Ribera ressaltou a importância 
da estrutura não só para o ci-
clio olímpico atual, mas para as 
próximas gerações. “As Olim-
píadas não são um ponto final. 
Agora teremos um lugar para 
treinar e fazer todas as nossas 
atividades, como palestras para 
técnicos e árbitros. Vai ser algo 
que vai significar um importan-
te passo à frente”, comentou.

Quatro brasileiros parti-
ciparam na última terça-feira  
do Meeting Internacional de 
Montreuil-sous-Bois, na Fran-
ça. Os melhores resultados 
foram obtidos por Mauro Vi-
nícius “Duda” da Silva, no salto 
em distância, e por Lutimar 
Abreu Paes, nos 800m. Os dois 
atletas da BM&FBovespa ter-
minaram em quinto lugar.

Duda, que ainda busca 
o índice olímpico, obteve a 
marca de 7,91m (0.5). O cam-
peão foi o jamaicano Damar 
Forbes, com 8,21m (2.8). Já 
Lutimar, qualificado para os 
Jogos, completou a prova em 
1:46.73. 1. O queniano Nicho-
las Kiplangat Kipkpech foi o 
vencedor, com 1:43.85. Duda 
participa do Camping Interna-
cional Caixa de Treinamento, 
que tem base em Lisboa, em 
Portugal.

Maíla Paula Machado (EC 
Rezende) ficou em oitavo lu-
gar nos 100m com barreiras, 
com 13.63 (3.3). A medalha de 
ouro foi conquistada pela nor-
te-americana Queen Harrison, 
com 12.61. Já nos 1.500m, 
Thiago do Rosário André 
terminou em 11º lugar, com 
3:44.84. Benson Seurei, do 
Bahrein, foi o vencedor, com 
3:36.23. Maíla e Thiago já es-

tão qualificados para os Jogos 
Olímpicos do Rio de Janeiro.

Antidoping
A mídia internacional e 

a do Brasil divulgaram nos 
últimos dias notícias de que 
vários atletas, que competi-
ram na Olimpíada de Pequim 
2008, apresentaram resul-
tado positivo para o uso de 
substâncias proibidas, após 
reexame do material colhido 
por ocasião daqueles Jogos. Só 
agora, graças à evolução tec-
nológica, os novos métodos de 
análise permitiram que os tes-
tes apontassem o doping.

O Comitê Olímpico Inter-
nacional (COI) admitiu o ree-
xame de amostras de atletas 
dos Jogos de Pequim, sem con-
firmar os nomes. No entanto, 
a imprensa internacional di-
vulgou vários casos, até agora 
sem desmentidos.

O portal Globoesport.
com, entre outros, publicou 
no último dia 4 que o prin-
cipal jornal da Jamaica, “The 
Gleaner”, informou que um 
dos atletas que teriam apre-
sentado doping seria o jamai-
cano Nesta Carter, campeão 
do 4x100m, na equipe que 
tinha também Michael Frater, 
Dwight Phillips e Usain Bolt. 

Brasileiros vão ao pódio 
no Meeting Internacional

ATLETISMO
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O Palmeiras pode ser obrigado 
a enfrentar dois de seus maiores 
rivais fora do Allianz Parque no 
Campeonato Brasileiro. A WTorre, 
construtora responsável por admi-
nistrar a arena, ainda não garante 
a realização dos confrontos com 
Santos e São Paulo no local.

A princípio, o clube corria risco 
de perder seu estádio em oito dos 
19 mandos que possui no torneio 
nacional. O Palmeiras já enfren-
tou o Grêmio (5ª rodada) no Pa-
caembu e também será desalojado 
diante de América-MG (10ª) e Cru-
zeiro (30ª) em função de eventos 
artísticos no Allianz Parque.

Os confrontos com Santos (14ª) 
e São Paulo (23ª) estão ameaçados 
por possíveis eventos no estádio, 
assim como a partida contra o 
Sport (32ª). “Ainda estamos nego-
ciando, não está definido. Traba-
lhamos para viabilizar os jogos na 
arena”, disse Rogério Dezembro, 
presidente da WTorre Entreteni-
mento.

De acordo com o executivo 
da construtora, os confrontos do 
Palmeiras com Flamengo (25ª) e 
Coritiba (27ª), antes ameaçados, 
estão confirmados para o Allianz 

Parque. “São escolhas difíceis. Em 
qualquer decisão que você tome, 
há perda. Temos que tentar mi-
nimizar essa perda”, afirmou De-
zembro.

O Palmeiras também pode aca-
bar desalojado em partidas Copa 
do Brasil, competição que conquis-
tou em 2015. Se avançar, o time 
comandado pelo técnico Cuca cor-
re risco de mandar fora do Pales-
tra Itália partidas válidas pelas oi-
tavas, quartas e finais do torneio.

“Vamos tentar fazer todos 
os jogos na arena. Tomara que o 
time repita o ano passado e seja 
campeão. São partidas com pú-
blico acima da média, que geram 
faturamento de bilheteria e com 
outros serviços, como estaciona-
mento, alimentos e bebidas”, dis-
se Dezembro, otimista.

Em litígio desde o começo de 
2014, Palmeiras e WTorre discu-
tem diferenças em arbitragem. A 
animosidade entre as partes au-
mentou nesta semana em função 
da realização no Palestra Itália da 
estreia do filme “Independence 
Day: O Ressurgimento” no dia 22 
de junho, data do confronto com 
o América-MG.

Palmeiras deve enfrentar 
rivais fora de sua Arena

ALLIANZ PARQUE

O atacante Gabriel Je-
sus, do Palmeiras, ganhou 
mais um time interessado. 
De acordo com o jornal Mun-
do Deportivo, o Real Madrid 
está na briga com Juventus 
e Inter de Milão pelo jovem 
jogador brasileiro.

O Real Madrid levaria 
uma vantagem sobre os ri-
vais, o motivo é o fato dos 
espanhóis, ao lado de Bar-
celona, Paris Saint-Germain, 
Manchester United e Bayern 
de Munique terem direito a 

uma cláusula para pagar 
menos pelo atleta, “apenas” 
25 milhões de euros (R$ 97 
milhões). O restante dos ti-
mes teria de encarar uma 
multa de 30 milhões de eu-
ros (R$ 116 milhões).

Já a Inter de Milão con-
ta como trunfo o espaço no 
time titular para Gabriel Je-
sus. Se tiver de competir fi-
nanceiramente, a equipe de 
Roberto Mancini sabe que 
dificilmente vencerá a dis-
puta.

É exatamente essa si-
tuação que complica o Real 
Madrid. Gabriel Jesus difi-
cilmente chegaria com es-
paço num time que conta 
com o trio Cristiano Ronal-
do, Bale e Benzema como 
titulares.

Os clubes pretendem 
negociar pelo atacante an-
tes dos Jogos Olímpicos, 
pois acreditam que o pal-
meirense pode ser destaque 
da competição, valorizando 
no mercado.

O Vasco voltou a vencer 
na noite da última terça-fei-
ra. O resultado de 2 a 0 - com 
dois gols de Leandrão - con-
tra o Joinville garantiu os 
três pontos para o Gigante 
da Colina, além de garantir 
a liderança e manter a série 
invicta de 34 jogos - a um 
do recorde total no clube. A 
vitória do clube carioca con-
tou com a volta em grande 
estilo de Leandrão, o “Ca-
saca” do presidente Eurico 
Miranda e o susto de Yago 
Pikachu.

Emprestado ao Boavis-
ta para o Campeonato Ca-
rioca, Leandrão retornou a 
São Januário após o fim da 
competição estadual. Mas 
“a volta” do atacante ao Vas-
co aconteceu na noite desta 
terça-feira. Isso porque, em 
12 partidas, o centroavante 
só tinha feito um gol e, em 
apenas 90 minutos, fez mais 
gols que em toda tempora-
da passada com a camisa do 

Cruz-Maltino. No primeiro, 
uma cabeçada certeira e, no 
segundo, a canhota no canti-
nho. Azar do Joinville.

Da mesma forma que 
o lado direito vascaíno se 
mostrou o mais efetivo 
ofensivamente, o lado es-
querdo do Joinville estava 
abalado com o primeiro gol. 
Tanto que cinco minutos 
após o tento, Yago Pikachu 
mostrou a fragilidade do se-
tor esquerdo do time catari-
nense. Deu uma caneta des-
concertante no marcador e 
ainda deu bom passe para 
Jorge Henrique. O atacante 
tocou para o meio da área, 
mas a zaga afastou antes 
que Leandrão chegasse.

Com espaços, Pikachu 
aproveitou e se mandou 
para o apoio. Mas, em uma 
jogada, o lateral deu o pas-
se em profundidade para 
Leandrão e partiu para rece-
ber na frente. Acontece que 
no caminho de Yago estava 

o zagueiro Ligger, houve o 
choque, e o vascaíno caiu, 
aparentemente desacorda-
do, no gramado da Arena 
Joinville. O atendimento mé-
dico foi chamado e tudo não 
passou de um susto.

Pela primeira vez nesta 
Série B, o Vasco venceu com 
gols que não tiveram parti-
cipação direta de Nenê. Mas 
bem que ele tentou. Aos dez 
minutos da segunda etapa, 
o meia bateu o escanteio, a 
bola foi desviada por Lean-
drão, e Luan, quase dentro 
do gol, não alcançou a bola.

Sete de junho: dia do 
aniversário do presidente 
Eurico Miranda. Além da vi-
tória como presente, o man-
datário do Vasco também 
ganhou um “parabéns para 
você” da torcida e retribuiu 
puxando o tradicional grito 
de “casaca”. A noite desta 
terça-feira terminou em fes-
ta para toda delegação do 
Vasco.

Real Madrid com interesse 
no atacante Gabriel Jesus

Vasco vence o Londrina e 
chega a 34 partidas invicto

SENSAÇÃO DO BRASILEIRÃO

MARCA HISTÓRICA

Em reunião na última segunda-feira, 
Pepe Dioguardi, agente de Paulo Henrique 
Ganso, assegurou ao presidente do São Pau-
lo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, 
que não irá conversar com nenhum clube até 
o final de fevereiro do ano que vem, se o con-
trato do jogador não for renovado até lá.

O compromisso do meia com o clube 
do Morumbi termina em setembro de 2017. 
Assim, a partir do final do segundo mês do 
próximo ano ele estará livre para assinar pré-
contrato com outras equipes.

Durante o almoço, que teve também a 
presença de Luiz Antônio da Cunha, agora 
ex-diretor de futebol são-paulino, o São Paulo 
tentou obter a garantia de que Ganso aceita-
ria um contrato de cinco anos com o clube, 
além de ouvir a pretensão salarial do jogador. 
Não conseguiu.

Pepinho, como é conhecido o empresá-
rio, respondeu que o tempo de contrato vai 
depender do salário oferecido. Quanto maior 

o prazo, maior será a remuneração preten-
dida, procedimento normal no mercado da 
bola. O agente agora espera o São Paulo apre-
sentar uma proposta salarial. Ganso recebe 
cerca de R$ 300 mil mensais.

Antes, porém, o clube do Morumbi, 
precisa definir detalhes do novo acordo 
com a DIS, de detentora de 68% dos direi-
tos econômicos do atleta. Roberto Moreno, 
representante da empresa, também par-
ticipou do almoço. O entendimento entre 
clube e parceira está bem encaminhado. 
Pelas novas regras da Fifa, não é mais per-
mitido que empresas tenham participação 
em direitos dos jogadores. Mas as partes 
entendem que como se trata de renovação 
de contrato feito antes da proibição, não há 
irregularidade.

Na semana passada, Cunha, que pediu 
demissão nesta terça, afirmou que Pepinho 
e a DIS já tinham concordado com o mode-
lo de negócio, o que incluiria o tempo de 
contrato, mas não é o que o agente disse ao 
clube na segunda. Também na última se-
mana, Ganso afirmou estar otimista sobre 
a renovação.

SALÁRIO DE R$ 300 mIL

Ganso prioriza o 
São Paulo e diz não 
a outros clubes
Jogador admite ficar no 
tricolor paulista mesmo
que não renove contrato

Jogador tem sido procurado, 
mas afirma que, mesmo
sem renovação, não 
negociará com equipes 

A Arena do Palmeiras não deverá sediar os clássicos por não conclusão de obras



Representante do 
Estado estreia dia 14 
contra o Brusque-SC

Facisa treina para a Supercopa
BASQUETE PARAIBANO

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 9 de junho de 201620

A equipe masculina 
de basquete da Facisa, de 
Campina Grande, é somente 
motivação para a estreia na 
Supercopa Brasil Adulta de 
Clubes 2016, que ocorrerá 
no período de 14 a 18 deste 
mês, na cidade de Brusque, 
em Santa Catarina. O time 
intensifica os treinamentos 
visando a competição nacio-
nal, cuja estreia está progra-
mada para o primeiro dia de 
disputa, às 20h30, contra os 
anfitriões (Brusque-SC).

Motivado pela con-
quista da Copa Nordeste de 
Basquete, na última semana 
do mês passado e pelos re-
forços que desembarcaram 
nas hostes do representante 
paraibano, os atletas aguar-
dam com ansiedade o início 
da competição, objetivando 
assim mais uma conquista 
nesta temporada.

Na Copa Nordeste, rea-
lizada em Campina Grande, 
a equipe conquistou o títu-
lo com uma vitória por 75 a 
57, sobre o Náutico de Per-
nambuco. Além do Náutico, 
o time de basquete da Facisa 
venceu clubes como o Carca-
rá de Alagoas por 119 a 72 e 
o ABC de Natal por 103 a 52. 

Para a Supercopa, além 
da estreia contra o Brusque
-SC, o representante paraiba-
no no certamente terá ainda 
como adversários as equipes 
do Botafogo e Círculo Mili-
tar-PR. A competição é pro-
movida pela Confederação 
Brasileira de Basquete e terá 
transmissão ao vivo pela TV 
da entidade.

A Federação de Espor-
tes Aquáticos da Paraiba 
divulgou na manhã de on-
tem a relação dos clubes 
participantes e do número 
de atletas, que disputa-
rão, no próximo sábado, 
a II Etapa do Campeona-
to Paraibano de Natação 
Master, que ocorrerá no 
Parque Aquático da Vila 
Olímpica Parahyba, no 
Bairro dos Estados, em 
João Pessoa. Ao todo se-
rão 107 atletas represen-
tando as equipes do Grê-
mio CIEF, Esporte Cube 
Cabo Branco, Clube dos 
Oficiais da Polícia Militar 
e do Corpo de Bombeiros.

O evento terá sua aber-
tura às 9h e é uma realiza-
ção Federação De Esportes 
Aquáticos da Paraíba. As 
provas serão disputas em 
piscina curta (de 25 me-
tros), em todos os tipos de 
nado, com provas indivi-
duais e de revezamento.

Participarão do cam-
peonato nadadores mas-
ters (com idade mínima de 
25 anos) e nadadores pré-
masters (com idade entre 
20 e 24 anos). A premiação 

Campeonato Master terá 107 
atletas no próximo sábado

NA VILA OLÍMPICA

será feita com medalhas 
aos três primeiros colo-
cados de cada categoria 
individual e os três me-
lhores nas provas de reve-
zamento.

Segundo o presiden-
te da federação, Antônio 
Meira Leal, o evento faz 
parte do calendário de 
atividades da entidade e 
é realizado todo ano. Fi-
nalizando, Antônio Meira 
disse que os participantes 
se preparam o ano inteiro 
para a competição, que 
além de muito disputada 
é uma ótima oportunida-
de de lazer. A competição 
estará aberta ao público 
de forma gratuita.

O trabalho do professor Josué 
Cavalcanti com o Projeto Jasfa, que 
reúne crianças e adolescente na pra-
tica de basquetebol, ganha mais um 
aliado: o atleta Franco Ferreira de 
Sousa, paraibano que atua no Vasco 
da Gama do Rio de Janeiro. O garoto 
de 17 anos fez uma visita e fez doa-
ção de uma basqueteira que deve ser 
sorteada ou doada. 

Mas, o grande objetivo de Fran-
co Ferreira visitar os meninas e me-
ninas, foi falar um pouco de sua car-
reira. O que os requisitos que cada 
um precisa seguir para se tornar 
um atleta. “Isso que vocês praticam 
é um coisa muita boa. Mas é preciso 
ter compromisso, tendo foco nos ob-
jetivos. Eu comecei com nove anos e 
pensei que seria importante para mi-
nha vida”.

“Este projeto já é conhecido e 
ganha agora mais um padrinho. É 
um prazer receber você Franco”, dis-
se Josué ao receber a basqueteira e 
falou ainda que “em nome de todos 
os atletas, o projeto agradece. Pois 
nossos atletas não têm condição de 
comprar uma basqueteira que custa 
R$ 200,00. Você se torna em mais um 
colaborador desta causa”, destacou o 
professor Josué Cavalcanti.  

Os treinamentos do Projeto Jasfa 
acontecem nas terças-feiras e quin-
tas-feiras na quadra de Manaíra. Além 
de recrutar atletas de comunidades 
carentes com idade de oito a 18 anos, 
principalmente, no bairro de São José, 
o professor Josué Cavalcanti ainda 
prepara times para competições ofi-
ciais. No ano passado, a equipe femi-
nino sub-15 ganhou o título estadual.

O atleta Franco Ferreira de 
Sousa que viajou ontem à tarde e se 
apresenta ao Vasco da Gama, para 
sequenciar os preparativos visan-
do o segundo turno do Campeonato 
Carioca de Basquetebol no Sub-17 e 
Sub 19, também recebeu homena-
gem da Federação Paraibana de Bas-
quetebol, através do diretor técnico 
da FPB, Felipe Adelino, e do treina-
dor Adriano Lucena, do Motiva, pri-
meiro técnico de Franco.

Franco Ferreira de Sousa re-
cebeu o troféu de melhor do Cam-
peonato Paraibano Sub-17 de 2015. 
Como ele estava no Rio de Janeiro, 
durante a festa de entrega dos prê-
mios, o troféu foi entregue domingo 
durante a realização da rodada do 
Campeonato Paraibano de 2016, no 
Ginásio da Ansef, no bairro do Bessa.

Jogador do vasco visita Projeto Jasfa
FRANCO FERREIRA

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Davison Elizário
Especial para A UNIÃO

Meira, presidente da federação 

Trabalho desempenhado pelo professor Josué Cavalcanti contou com a presença de paraibano que joga em time carioca

No mês passado, o time masculino de basquete da Facisa venceu o Clube Náutico Capibaribe e se sagrou campeão da Copa Nordeste, em Campina Grande
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Sandra Belê apresenta 
novo show amanhã no 
Maior São João do Mundo
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MÚSICA FOMENTO

Romero faz um paralelo 
entre a traição de Judas 
e a delação premiada
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Segunda audiência pública 
com a Frente Parlamentar 
em defesa da cultura

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA,  9 de junho de 2016 FOTO: Divulgação

Exposição que a artista plástica potiguar 
Natália Nome abre hoje, no Centro Cultural Espaço 

Mundo, retrata a figura feminina no cotidiano

O íntimo da mulher

A artista plástica potiguar - radicada na 
Paraíba desde 2012 - Natália Nome 
abre hoje, a partir das 20h,  a exposição 
intitulada Intimidade Cotidiana no Centro 
Cultural Espaço Mundo, localizado no 
Centro Histórico de João Pessoa. A indivi-
dual - que o público poderá visitar gratui-
tamente até o dia 1 de julho - é integrada 

por sete pinturas que retratam mulheres com inspiração 
em seus prazeres e indagações, tema que, a propósito, é o 
preferido da própria autora das obras. 

 “É a primeira vez que realizarei exposição no 
Centro Cultural Espaço Mundo. O que me motivou a isso 
foi o fato de achar o Espaço interessante e relevante para 
a cidade, que deve merecer mais a atenção. Fico feliz 
em poder expor nessa área e me admira o cuidado que 
os integrantes do Espaço Mundo têm com o local. Outra 
razão para ali expor é que, como também sou arquiteta, 
fica numa região onde tenho amigos de profissão, além do 
fato de que minha arte vai atingir um público diferencia-
do, por ser um espaço alternativo”, disse a artista Natália 
Nome para o jornal A União.

 Pinturas figurativas, com influências no Fauvismo 
- corrente artística do início do século XX aliada à pintura, 
cujo uso das cores com intensidade era uma das princi-
pais características, aliada à simplificação das formas e a 
temática leve, sem intenção crítica, mas com o intuito de 
revelar apenas emoções e a alegria de viver - e realista, 
as obras foram produzidas entre os anos de 2013 e 2016. 
“As pinturas todas são de mulheres, que retrato em sua 
beleza mais natural e, na maioria das situações cotidianas, 
elas têm um frescor”, disse Natália Nome.   

 Os quadros pintados por Natália Nome e que com-
põem a exposição - que o público poderá visitar no período 
de segunda-feira a sexta, das 11h às 15h, e nos sábados, 
das 20h às 2h - retratam mulheres em diversas situações 
íntimas. Ela utiliza pinceladas espontâneas e coloridas, sen-
do que a paleta de cores é, sob a lente da artista, inspirada 
caso a caso nos prazeres e indagações femininas.

 Além de artista plástica, Natália Nome é arquite-
ta formada pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN) em 2009 e mestre pelo Departamento de 
Design da Universidade Federal de Pernambuco (2015).  
Ela iniciou suas atividades de pintura no Ateliê de Artes 
do antigo Centro Federal de Ensino Técnico do Rio Gran-
de do Norte e, aos 14 anos de idade, participou de suas 
primeiras exposições. Radicada na Paraíba desde 2012, 
retomou o trabalho na área, já tendo participado de duas 
edições do Salão de Artes Visuais da Paraíba, ambos pro-
movido pelo Serviço Social do Comércio Paraíba em 2013 
e 2014, respectivamente. 

  
 

 
A arquiteta e artista 

plástica Natália Nome 
é radicada na Paraíba 
desde o ano de 2012 

e neste período, 
já participou de 

importantes eventos 
da área

n Exposição: Intimidade Cotidiana

n Artista: Natália Nome

n Abertura: Hoje

n Hora: 20h

n Local: Centro Cultural Espaço Mundo, em João 

Pessoa

n Endereço: Praça Anthenor Navarro, nº 53, Vara-

douro, no Centro Histórico

n Período: Até 1 de julho 

n Entrada: Gratuita 

Serviço

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com



Parece que o Brasil está 
mudando. Eu disse isso quando a 
Doutora Selene, juíza federal em 
Brasília, decretou a prisão do pre-
sidente do Banco Central. Não me 
lembro mais do nome do casacu-
do, só o da Doutora Selene. Ficou 
mais fácil a memorização porque 
ela tem o nome quase igual ao de 
Celene minha prima (que o povo 
pensa ser minha irmã), a artista 
plástica, com exposição perma-
nente na esquina da Rua Antônio 
Lyra com a Avenida 
Nego, em Tambaú, 
em frente ao curso 
de português de 
Zarinha. Dizem que 
é muito bom; mas 
dizem, também, que 
ela dá grito nos alu-
nos. E, para me dar 
grito, basta minha 
mulher. Eu gostaria 
de aperfeiçoar meu 
português, mas sem 
grito.

Ensina-se aos 
cães falando-se bai-
xo. Eles obedecem. 
Assim são os bois 
e as vacas. Otacílio 
meu vaqueiro chamava o gado 
falando baixo. As rezes soltas na 
caatinga atendiam-lhe ao chama-
do. Conheciam-lhe a voz, como diz 
o Evangelho. E ele sabia qual a rês 
que estava no mato, pelo som do 
chocalho. Falando baixo é como 
se acorda as pessoas lá em nós. O 
fulano pode estar dentro de casa, 
mas o amigo chama do lado de 
fora, baixinho, e o dorminhoco 
acorda nos primeiros chama-
dos.

Mas, como eu ia dizendo, o 
Brasil está mudando. Eu disse 
isso quando uma juíza, cujo nome 
não me recordo mais, decretou a 
prisão de um magote de bichei-
ros no Rio de Janeiro. Lembra-se? 
Foi perto do episódio da prisão 
do presidente do Banco Central. 
Nunca no Brasil havia ocorrido 
isso, um figurão como o presiden-

 

 

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

A imperdoável 
delação

Germano 
RomeroUm passarinho no céu

Aquele da cabeça branca

Crônica

Farolito

Com a aproximação dos festejos juninos, 
emergiram-nos reflexões em torno das pecu-
liares homenagens que se prestam historica-
mente neste primeiro mês do inverno tropical. 
Prioritariamente, a personagens bíblicos san-
tificados pela igreja católica e festejados com 
muita euforia, comida e barulho.

Infelizmente tais comemorações se esten-
dem a práticas consideradas nocivas à saúde 
da Natureza, como soltar bombas, foguetões 
barulhentos e queimar madeira com fogueiras 
que poluem o meio ambiente, perturbam o 
sossego alheio e assustam bebês e amimais.

Curiosamente, uma das figuras cortejadas 
é o santo apóstolo de Jesus, Pedro. Aquele que 
o Cristo tanto admirou, confiando sobretudo 
na solidez de suas convicções. Entretanto, no 
momento em que Jesus era cruelmente per-
seguido pela polícia romana, ao ser indagado 
sobre ele, Pedro negou-o dizendo não saber de 
quem se tratava. Foi fraco, traiu seus princípios 
e sua relação apostolar com o grande Mestre. 
Mesmo assim, haja bomba, fogueira e pamonha 
em seu louvor, no mês de São João, esse sim, 
um Santo imaculado.

Paralelamente, há outro personagem do 
Novo Testamento que traiu Jesus, embora tam-
bém de sua extrema confiança, pois que cui-
dada das finanças do apostolado. Inquirido do 
paradeiro do Cristo, ora perseguido, delatou-o 
em troca de moedas de ouro que lhe queima-
ram as mãos num remorso tão extremado que 
o levou ao suicídio.

Evidentemente que o Meigo Nazareno 
perdoaria ambos. Se foi capaz de compreender 
a multidão ensandecida que o escolheu para 
ser crucificado, libertando o criminoso Barra-
bás - no mais vergonhoso plebiscito da História 
quando ficou provado que nem sempre o voto 
da maioria é lúcido -, imaginem se não perdoa-
ria a negação de Pedro e o beijo de Judas.

A humanidade, porém, só perdoou Pedro. 
Rende-lhe homenagens em forma de fogos e 
festas juninas e, ao Iscariotes, a eterna malha-
ção, todo Sábado de Aleluia. Ainda que folclóri-
ca, simbólica e bizarra, a vingativa festividade 
revela um primitivismo jamais condizente com 
o sentimento ensinado por Jesus, baseado na 
virtude da compreensão, tolerância e amor ao 
próximo. Ele nunca julgou, acusou ou puniu 
quem quer que tivesse sido culpado pelo povo 
de sua época, na maioria fanático, ignorante e 
hipócrita. Mandou-lhes olhar para dentro de si, 
antes de criticar os erros alheios.

E o pobre do Judas continua até hoje in-
compreendido, malhado, execrado, mesmo ten-
do se arrependido, jogado fora o dinheiro pelo 
qual se corrompeu e ceifado a própria vida. 
Enquanto Pedro, mesmo tendo negado e traído 
sua relação com o Cristo, por 3 vezes conse-
cutivas, continua a merecer todas as fogueiras 
e bombas deste fumacento mês de junho. Vá 
entender...

Arnaldo Niskier da Academia Brasileira de Letras, do Conselho Técnico da CNC e Presidente do CIEE/RJ

Otávio Sitônio Pinto - Escritor - sitoniopinto@gmail.com

Tive o privilégio de conhecer bem de perto o ex-mi-
nistro Jarbas Gonçalves Passarinho, nascido em Xapuri, 
no Acre, em 1920. De 1969 a 1972, foi um competente 
ministro da Educação e Cultura. Costumava afirmar, 
bom orador que era, que devia a sua iniciação na área 
educacional ao meu livro sobre “Administração Escolar”, 
que fiz chegar a suas mãos pelo 
amigo comum, professor e general 
Antônio Figueiredo. A amizade 
consolidou-se e me lembro que, 
num jogo noturno, no estádio do 
Maracanã, em companhia do coro-
nel Nilton Barreira, o ex-ministro 
confessou que se fosse presidente 
da República não titubearia em me 
nomear ministro da Educação... 
Faltaram-lhe algumas estrelas 
para que isso pudesse acontecer.

Passarinho, agora no céu, 
morreu em Brasília, aos 96 anos 
de idade. Coronel do Exército, na 
arma de Artilharia, foi um brilhan-
te oficial, senador da República 
por três vezes e governou o Estado 
do Pará. No MEC, deixou marcas 
profundas, como a criação em 
1971 do Movimento Brasileiro de 
Alfabetização (Mobral), entregue à genialidade de Mário 
Henrique Simonsen, meu colega de serviço militar na 
Marinha do Brasil. No seu período, foram alfabetizados 
mais de 5 milhões de brasileiros. E estabelecidas as ba-
ses da educação a distância.

A ele também se deve a criação (o que poucos sabem) 
da TV Educativa do Rio de Janeiro, Canal 2, depois do fecha-
mento da TV Excelsior. A explosão do ensino superior (certo 
ou errado) aconteceu igualmente no seu período. Abriram-

se muitas vagas em todos os cursos de 3o grau.
Foi quatro vezes ministro de Estado: Trabalho, Edu-

cação e Cultura, Previdência e Justiça. Embora se afirme 
que ele foi um fiel servidor da Revolução de 31 de Março, 
dizia que a tortura não fora uma política do regime mili-
tar, mas deformação de alguns agentes.

Como escritor, produziu, a nosso 
pedido, o livro “Nosso Pará”, para Bloch 
Editores, com uma boa divulgação 
entre estudantes. Casado com D. Ruth, 
esteve presente num almoço oferecido 
por Adolpho Bloch aos integrantes do 
governo João Figueiredo. Sentado ao 
lado do então ministro da Aeronáuti-
ca, Brigadeiro Délio Jardim de Matos, 
comentou: “Veja, amigo, a coincidência: 
sou casado com uma Ruth, o senhor 
também, e o Arnaldo Niskier igualmen-
te.” Todos riram com a minha conclu-
são: “Cada um de nós tem a Ruth que 
merece!”

Quando estava para inaugurar o 
Planetário da Gávea, em 1970, pedi ao 
então ministro da Educação que indi-
casse a data, pois o MEC havia doado 
o equipamento alemão Zeiss-Jena. Ele 
sugeriu o dia do aniversário do filho 

mais velho, 19 de novembro, e assim foi feito. Na ocasião, 
pedi ao diretor do Planetário que reproduzisse o céu de 
Xapuri, na data do nascimento de Jarbas Gonçalves Pas-
sarinho. Quando o locutor disse isso, ele pegou no meu 
braço, comovido, e disse no meu ouvido: “Você quer me 
matar do coração?” Concordo com o comentário do mi-
nistro Marco Aurélio Mello, do STF, no dia do enterro em 
Brasília: “Foi um homem que teve uma passagem muito 
fértil na vida pública.”
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te do BC ir para a cadeia. Nem os 
bicheiros do jogo do bicho. Haja 
cana. Inda mais por iniciativa de 
uma mulher. Confesso que me 
entusiasmei com a novidade no 
país de Macunaíma, o herói sem 
caráter.

Agora, de uma vez, tiveram 
pedido de prisão o presidente do 
Senado Renan Calheiros, o ex-pre-
sidente da República Ribamar 
Sarney, o senador Romero Jucá 
(jucá é o mesmo que pau-ferro, 

mas é também um nome bí-
blico; qual será o que voga?), 
e o deputado federal Eduardo 
Cunha, afastado. Você já deve 
saber, mas devo repetir o 
nome da autoridade coatora: 
o procurador-geral da Repú-
blica, Rodrigo Janot, aquele 
da cabeça branca. 

Cunhão era o nome mais 
forte do Brasil, pois manda-
va e desmandava no país de 
Lampião. Ele era o manda-
chuva da Câmara dos Depu-
tados. O seu voto era mais 
forte que o do relator: só po-
dia votar para desempatar, 
pois era o presidente, mas 
para onde pendia a maioria 

ia atrás. Decretava falta de quó-
rum etc. Era o todo-poderoso da 
bíblia da Câmara. Mas seu poder 
e sua alegria vêm sofrendo re-
duções; foi afastado e agora teve 
pedido de prisão formulado por 
Rodrigo Janot, o chefe da advoca-
cia Geral da União (AGU).

Quando eu era menino se fa-
lava muito em Janot Pacheco, um 
meteorologista (ou coisa que o 
valha) que fazia experiências com 
chuvas artificiais. Mas alguns 
insucessos tiraram-no do noti-
ciário. Demorou para aparecer 
outro, esse Janot da Agu. Os dois 
podem fazer muito bem ao Brasil. 
Será que Janot Pacheco, o sábio da 
chuva, ainda vive? O Google não 
diz. Mas Janot foi muito popular. 
Virou marcha de carnaval. Você 
sabe a letra? Cartas para a reda-
ção.

Sarney está achando ruim 
porque vai usar tornozeleira den-
tro de casa, pois é maior de oiten-
ta. É muito luxento. Seus compar-
sas vão tirar cadeia, na Papuda 
ou no Paraná, e ele vai ficar no 
bem–bom, na sua mansão luxuo-
sa, e ainda está chiando. Sarney 
podia aproveitar esse retiro para 
roteirar o conto “Merícia do Bem-
Querer” para o cinema. Dá um 
bom filme. Eu já disse, há anos, 
na crônica intitulada “Quatro 
contos de reis”, que considerava 
“Merícia” um dos melhores contos 
brasileiros, juntamente com “Mis-
sa do galo” (Machado de Assis), 
“O burrinho pedrês (Guimarães 
Rosa), e... o outro não me lembro 
mais. A vida é assim. Cadê minha 
memória? O tempo levou.

É difícil se escapar da Lava 
Jato. A TV anunciou agora há 
pouco (são onze horas da segun-
da-feira) que o japonês da Federal 
foi em cana, pois estava envolvido 
em contrabando. Foi outro que 
virou marchinha: “ai, ai, ai, me 
dei mal, / bateu na minha porta / 
o japonês da federal...”. O Google 
também não sabe, nem o Youtube. 
Compartilhe, Douto Leitor,

(Coluna publicada terça, 
quinta e sábado)

Cunhão era 
o nome mais 
forte do 
Brasil, pois 
mandava e 
desmandava 
no País de 
Lampião
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 Funesc [3211-6280]  Mag Shopping [3246-9200]  Shopping Tambiá [3214-4000]  Shopping Iguatemi [3337-6000]  Shopping Sul [3235-5585]  Shopping  Manaíra (Box) [3246-3188]  Shopping Mangabeira [3565-1400]  
 Sesc - Campina Grande [3337-1942]  Sesc - João Pessoa [3208-3158]  Teatro Lima Penante [3221-5835 ]  Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449]  Teatro Severino Cabral [3341-6538]  Bar dos Artistas  [3241-4148]  

Galeria Archidy Picado [3211-6224]  Casa do Cantador  [3337-4646]

 

val Fonseca

em cartaz

Música

FM
0h - 0h Madrugada na Tabajara
4h - Aquarela Nordestina
6h - Jornal Estadual
7h - Reserva Especial MPB
8h - Programação Musical
12h - Fala, Paraíba!
14h - Programação Musical
16h - Menu 105
18h - Tabajara Esporte
19h - Voz do Brasil
20h - Jardim Elétrico
22h - Espaço Cultural

AM
0h - Madrugada na Tabajara
4h - Aquarela Nordestina
6h - Jornal Estadual
7h - Primeira Bola
8h - Big Show do Bolinha
11h - Bola na Rede
12h - Fala, Paraíba!
14h - A tarde é nossa
17h - Programação Musical
19h - Voz do Brasil
20h - Microfone Aberto
22h - E por falar em saudade    

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Maior são João do Mundo recebe 
sandra Belê com o show “estampada”

serviço

Intérprete das mais importantes 
da cena nordestina atual, a cantora 
Sandra Belê apresenta amanhã, o 
show Estampada no palco principal do 
Maior São João do Mundo em Campi-
na Grande-PB. A artista explora nesse 
show o máximo dos ritmos que fazem 
a alegria de qualquer festa junina, além 
dos tradicionais baiões, forrós, xotes e 
arrasta-pés, a cantora insere maraca-
tus, cirandas, carimbós e cocos no seu 
repertório.

Dona de uma voz de timbre forte 
e interpretação marcante, no show 
“Estampada”, a cantora Sandra Belê 
fica ainda mais a vontade em cena (no 
palco), é acompanhada por sanfona, 
percussão, triângulo, zabumba, gui-
tarra, baixo e bateria, a cantora ainda 
investe no pandeiro em alguns trechos 
do show. Seu figurino é mais um ele-
mento do show, estampas coloridas e 
brilhos se misturam.

Depois do sucesso do show A 
Festa (2015), com o qual circulou por 
cidades como João Pessoa, Campina 
Grande, Galante, Coxixola e Boqueirão, 
na Paraíba; Garanhuns, em Pernambu-
co; e Catanduva, São Carlos, Campinas, 
Sorocaba e Piracicaba, em São Paulo, 
onde recentemente também participou 
da Virada Cultural na capital, a cantora 
promete com o “Estampada” fazer todo 
o público do Maior São João do Mundo 
dançar e só ficar parado, quando hip-
notizados por sua performance.

 

Site paraibano “janela7.com” 
vai pautar cinema e cultura

Uma janela para a Sétima Arte se abre em solo paraibano: o janela7.
com foi lançado oficialmente ontem, durante o Sarau do Café Verso e & 
Prosa na noite temática Ela Faz Cinema, a partir das 20h, no Empório Café.

O site se dedica ao universo do cinema, já está no ar desde dezem-
bro do ano passado e vem publicando conteúdo, entretanto, o evento de 
lançamento irá apresentar a versão finalizada do janela7.com a logomarca 
oficial, novo layout e também apresentar a equipe e o time de colunistas e 
colaboradores que irão contribuir para que essa plataforma virtual dedica-
da à 7ª Arte e suas múltiplas facetas cresça e se consolide na Paraíba e no 
Brasil.

Digital

A crônica da 
crônica

Rubens Braga escreveu um belo texto que está no 
livro “Crônica da Guerra na Itália”, exposto nas livra-
rias ao deleite do leitor, no qual conta a história de um 
caboclo nordestino contrariado porque não permitiram 
seguir tocando a sua boiada pelo Sertão, porque estava 
sem documento de reservista. Voltou para casa, botou 
uma pareia de roupa num saco, pediu a benzedura aos 
pais, foi para o Recife e terminou na Itália como com-
batente de guerra, onde expôs os escondidos dotes 
de cangaceiro ferido, não tirando da cabeça a vontade 
de esfolar feito bode quem impedisse de conduzir seu 
rebanho de gente.

A exigência do governo paraibano nos anos trinta 
deu sustança à valentia escondida do caboclo, que ves-
tido com gibão de couro, era homem afoito na pega de 
boi turrão escondido na caatinga, ou nos lugares mais 
ermos e poeirentos.

Sua história comoveu o jornalista que estava como 
correspondente de guerra nas terras de Dante.  Rubens 
descobriu naquele sujeito que enfarruscou a cara quan-
do lhe viu, com sotaque pausado, manso ao caminhar, 
arisco e olhar gato do mato, atuando como motorista. O 
cronista aproximou-se dele, conversaram durante uma 
viagem e pensou: tenho assunto para uma crônica.

Sessenta anos depois, lendo o que escreveu sobre 
o acontecido entre ambos, deu-me inevitável desejo de 
escrever esta crônica. O sentimento exposto por Rubens 
ao deparar-se com o conterrâneo do Nordeste encheu-
me de prazer, porque nele recordamos personagens 
emblemáticas que povoaram o passado de nossa região 
sertaneja.

O vaqueiro Otacílio Braz Leite nasceu em Afogado 
de Ingazeira, em Pernambuco, mas morava em Carnaú-
ba das Flores (PE). Conduzido uma boiada para Sousa 
na Paraíba, quando chegou à Princesa Isabel foi impedi-
do de prosseguir viagem porque não tinha documentos 
de reservista.

Atitude que o azucrinou. Decidiu se alistar ao 
Exército e terminou como combate de guerra nas terras 
italianas, como motorista.

O campo de guerra o entediava, somente ouvia o 
zumbido de canhões nos campos enlameados de san-
gue, sem escutar o berro de garrotes nem o chocalhar 
das cabras no aprisco.

O jornalista apenas escutava e guardava suas pala-
vras.

- O Sol queimava o quengo da gente, mas nem inco-
modava.

“Lá eu levava tropa de boi; aqui levo tropa de gente”, 
comentou com o cronista capixaba. Confessou que 
desejava retornar para casar, reatar o namoro e casar 
com a noiva que o esperava, criar gado e produzir novos 
vaqueiros.

Rubens não soube dizer se ele voltou a ser vaquei-
ro, constituiu família e gerou novos vaqueiros.

José Nunes
Jornalista

Mídia em destaque
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Depois do Parque do Povo em Campina 
Grande, Sandra Belê ainda se apresenta no 
Arraial Itararé (dias 11/6, 18/6, 25/6 e 
2/7), Arraiá de Cumpade em Galante-PB 
(12/6), Clube Cabo Branco em 
João Pessoa-PB (15/6), Aniver-
sário do CCBNB em Sousa-PB 
(18/6), Forró do Walace em João 
Pessoa-PB (23/6) e na Festa de 
São Pedro de Sousa-PB (29/6). 
Há datas em confirmação ainda.

Sandra Belê e sua ban-
da trazem novos e inusitados 
arranjos para clássicos 
da música nordesti-
na, bem como para 
contemporâneos, 
que certamente 
surpreendem o 
público e fazem de 
Estampada um show 
inesquecível.

ALICE ATRAVÉS DO ESPELHO (EUA 2016). Gêne-
ro: Fantasia. Duração: 112 min. Classificação: 
Livre. Direção  James Bobin. Com Mia Wasi-
kowska , Johnny Depp, Helena Bonham Carter. 
Sinopse: Alice retorna após uma longa viagem 
pelo mundo, e reencontra a mãe. No casarão 
de uma grande festa, ela percebe a presença 
de um espelho mágico. A jovem atravessa o 
objeto e retorna ao País das Maravilhas, onde 
descobre que o Chapeleiro Maluco corre risco 
de morte após fazer uma descoberta sobre 
seu passado. Para salvar o amigo, Alice 
deve conversar com o Tempo para voltar às 
vésperas de um evento traumático e mudar 
o destino do Chapeleiro. Nesta aventura, 
também descobre um trauma que separou 
as irmãs Rainha Branca e Rainha Vermelha. 
CineEspaço1: 14h40 (DUB) e  17h, 19h20, 
21h40 (LEG).  Manaíra6/3D: 12h15, 14h45 
(DUB) e 17h15, 20h (LEG).  Manaíra9:/3D: 
14h e 19h15 (DUB) e 16h30, 22h (LEG). 
Manaíra10/3D: 13h, 15h30, 18h15 e 20h. 
Mangabeira1/3D: 12h30, 15h15, 17h55 
(DUB) e 20h30 (LEG). Mangabeira3: 13h e 
15h30. Tambiá2: 14h e 18h40 (DUB). Tambi-
á5/3D: 12h20, 16h30, 18h40 e 20h50 (DUB).
 
X-MEN APOCALIPSE (EUA 2016). Gênero: Ação. 

Duração: 143 min. Classificação 12 anos. 
Direção: Bryan Singer. Com James McAvoy, 
Michael Fassbender e  Jennifer Lawrence. 
Sinopse: O ancestral dos mutantes, En Sa-
bah Nur, retorna com planos de mergulhar 
o mundo em um apocalipse para garantir a 
supremacia. Sequência de “X-Men: Dias de 
um Futuro Esquecido”. CinEspaço3: 14h30, 
17h30 e 20h30 (LEG). CinEspaço4: 15, 18h e 
21h (DUB).  Manaira5/3D: 14h30, 18h (DUB) e 
21h15 (LEG). Manaíra7/3D: 12h30, 19h (DUB) 
e 15h45, 22h15 (LEG). Manaíra11: 13h15, 
17h e 20h15 (LEG). Mangabeira3: 18h25 e 
21h30 (DUB). Mangabeira4/3D: 16h25 (DUB) 
e 22h (LEG).  Mangabeira5/3D:14h, 17h05 
e 20h15. Tambiá2: 16h05 e 20h45 (DUB). 
Tambiá6/3D: 14h40, 17h30 e 20h30 (DUB). 

ANGRY BIRDS (EUA 2016). Gênero: Anima-
ção. Duração: 90 min. Classificação: Livre. 
Direção:  Clay Kaytis e Fergal Reilly. Com  
Jason Sudeikis, Maya Rudolph, Josh Gad. 
Sinopse: Adaptação do jogo Angry Birds, 
uma das maiores franquias mundiais de 
entretenimento, o filme vai contar a his-
tória de Red, um pássaro com problemas 
para controlar seu estresse, o veloz Chuck 
e o volátil Bomba, amigos que nunca tive-

ram seus valores reconhecidos. Quando 
misteriosos porquinhos verdes invadem 
a ilha onde moram, estes improváveis 
herois serão os responsáveis por descobrir 
qual o plano da gangue suína. Manaíra1: 
13h30 e 16hh (DUB). Manaíra2:  14h, 16h 
15 e 18h30 (DUB).  Mangabeira2: 13h30 
e 15h40(DUB).  Tambiá3: 14h45, 16h45, 
18h45 e 20h45 (DUB).

CAPITÃO AMÉRICA - GUERRA CIVIL (EUA 2016). 
Gênero ação. Duração: 146 min. Classifi-
cação: 12 anos. Direção: Anthony Russo e 
Joe Russo. Com Chris Evans, Robert Downey 
Jr. e Scarlett Johansson. Sinopse: Sinopse: 
Steve Rogers é o atual líder dos Vingadores, 
super-grupo de heróis formado por Viúva 
Negra, Feiticeira Escarlate, Visão, Falcão e 
Máquina de Combate. O ataque de Ultron fez 
com que os políticos buscassem algum meio 
de controlar os super-heróis, já que seus 
atos afetam toda a humanidade. Tal decisão 
coloca o Capitão América em rota de colisão 
com Tony Stark, o Homem de Ferro. Manaíra2: 
22h (LEG).  Manaíra4: 12h40, 19h05 (DUB) 
e 15h40, 21h45 (LEG). Mangabeira2: 18h e 
21h15 (DUB).   Tambiá4: 14h30, 17h30 e 
20h30 (DUB). 

n Evento: Sandra Belê – show 

Estampada

n Local: Parque do Povo - palco 

principal – Campina Grande/PB

n Data: 10 de junho (sexta-feira)

n Gratuito

n Hora: 20h30

serviço

Carinhosamente 
conhecida como 

“A Patativa do 
Cariri”, Sandra 

Belê é considerada 
uma das grandes 
vozes femininas 

da Paraíba
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Consecult discute Lei dos Mestres em Audiência Pública

“Aglomerado Musical” estreia 
hoje com shows paraibanos

A Secretaria de Estado 
da Cultura (Secult), por 
meio do Conselho Esta-
dual de Política Cultural 
(Consecult), realiza a 2º 
audiência pública com a 
Frente Parlamentar em 
defesa da Cultura a fim 

de discutir as políticas para setor cultu-
ral, em especial sobre a Lei dos Mestres. 
A sessão da Assembleia Legislativa, que 
vai ocorrer hoje, às 10h, tem o intuito de 
oportunizar, aos segmentos da socieda-
de, um espaço de diálogo, sobre os temas 
debatidos no Consecult. 

Após ocorrer a primeira reunião 
com o intuito de criar a Frente Parla-
mentar em defesa da Cultura, o objetivo, 

A Galeria de Arte Archidy Pica-
do do Espaço Cultural José Lins do 
Rego abre, nesta quinta-feira (9), às 
19h, a exposição “Invisível Presen-
ça”, com obras do artista visual Luiz 
Barroso. A mostra é composta por 
signos que aparecem em desenhos 
que remetem à azulejaria portugue-
sa. O período de visitação é de 10 
de junho a 22 de julho, no horário 
das 8h às 18h, de segunda a domin-
go. A entrada é gratuita.

Nos desenhos de infância feitos 
com caneta esferográfica nas folhas 
de caderno, Barroso foi se desco-
brindo como artista e aprendendo 
a se expressar através da arte. Com 
o tempo, foi aprimorando seu traço 
e ainda hoje lança mão de técnica 
simples como caneta esferográfi-
ca sobre cartão para explorar uma 
infinidade de possibilidades gráficas 
e estéticas. 

Nestes desenhos, de forma com-
pulsiva, com a repetição de traços 
e formas, o artista resgata o seu eu 
“arcaico”. São signos que aparecem 
sem uma elaboração prévia. Tudo 
parte do seu imaginário. É um re-
pertório de elementos plásticos que 
evidenciam também o acúmulo e a 
superposição, marcas recorrentes no 
seu trabalho.  

Na exposição, os desenhos são 
representados em variados for-
matos - quadrados, retângulos e 
composições - produzidos a partir 
de pedaços de papel cartão. Em 
“Invisível Presença” o artista os 
apresenta numa configuração que 

Obras do artista Luiz Barroso em 
cartaz na Galeria Archidy Picado
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Registro da instalação 
da Frente Parlamentar 
em Defesa da Cultura,  

ocorrida na Assembleia 
Legislativa da Paraíba

remete à azulejaria portuguesa de 
tradição Barroca e, também, aos no-
mes pintados em murais de grafites 
urbanos. O resultado é uma compo-
sição plástica, na qual os traços e as 
formas se movimentam e se entre-
laçam construindo novos caminhos 
para a comunicação do mundo 
interior com o exterior.

Em defesa da Cultura

NOVO PROJETO

Lucas Silva
Jornal A União

José Gregório de Medeiros Neto
gregorio.neto.medeiros@gmail.com

agora, desta segunda audiência, é revisar 
a Lei dos Mestres que visa propor espe-
cificidades às culturas populares tradi-
cionais. Outro ponto a se debater será a 
obrigatoriedade de abertura de um edital 
específico quando possível já que, atual-
mente, a escolha dos mestres é feita pelo 
Conselho Estadual de Política Cultural 
(Consecult). 

O debate se iniciará com a compo-
sição da mesa e considerações iniciais 
do presidente da mesa, o deputado João 
Bosco Carneiro seguido de fala do secre-
tário de Cultura do Estado, Lau Siqueira. 
Os convidados que desejarem realizar 
alguma pergunta no plenário deverão 
enviar email para consecult.pb1@gmail.
com com nome completo e entidade que 
representa ou ainda se inscrever uma 
hora antes do início da audiência no 
qual terão 3 minutos para explanar seus 
comentários. 

Segundo Lau Siqueira, secretário de 
Estado da Cultura, fala da atualização da 
lei pela assembleia e ressalta a impor-
tância dos mestre em repassar o saber 
para sua comunidade. “Na verdade, se 
trata de uma necessária atualização da 
antiga Lei Canhoto da Paraíba, como era 
conhecida, garantindo seu foco de forma 
inequívoca nos Mestres da Cultura Po-
pular que estão espalhados pelo Estado. 
Precisamos fazer com que não seja ape-
nas um benefício assistencial. A aplica-
ção da lei precisa garantir, sobretudo, 
de forma mais efetiva, a permanência da 
atividade, o repasse do saber. No mais, a 
realidade dos Mestres da Cultura na Pa-
raíba não é muito diferente de outros es-
tados. Geralmente, são pessoas vivendo 
em alto grau de vulnerabilidade social 
e precisam ter acesso não apenas à esta 
lei específica, mas aos direitos sócias 
básicos. Ou seja, precisamos discutir for-

mas de articulação com as políticas de 
assistência para que os mestres possam 
ser priorizados, por exemplo, na con-
cessão dos BPC - Benefício de Prestação 
Continuada”

Vale salientar que o registro dos 
mestres das Artes - Canhoto da Paraíba 
(Lei 7.694/2004) designa concessão de 
apoio financeiro de dois salários míni-
mos para aquelas pessoas natural da 
Paraíba que tenham os conhecimentos ou 
as técnicas necessárias para a produção e 
a preservação da cultura tradicional po-
pular do Estado da Paraíba. São critérios 
de seleção - o reconhecimento público 
das tradições culturais desenvolvidas; 
a permanência na atividade e capacida-
de de transmissão dos conhecimentos 
artísticos e culturais; larga experiência e 
vivência dos costumes e tradições cultu-
rais; e que vivam em situação de carência 
econômica e social. 

Trabalhando em coletivo e promovendo 
literalmente o aglomerado musical, os artis-
tas paraibanos Abrados Zoio, Os faluno, Titá 
Moura e Tocaia da Paraíba tomam conta da 
Usina Cultural Energisa amanhã e no próximo 
sábado, às 21h, proporcionam ao público pa-
raibano dois dias de muita música autoral. A 
iniciativa, que é organizada pelo Coletivo Haja 
Cultura, é promover uma série de shows no 
final de semana. O público que tiver interesse 
em participar pode adquirir seus tickets para 
os dias ou apenas online no site do Eventick 
ou na bilheteria. Os valores variam de R$ 15 
a R$ 50. 

Segundo Jader Finamore, integrante 
do Haja Cultura e músico d´Os Fulano, o 
aglomerado é o resultado da inquietação 
de artistas que possuem trabalhos autorais, 
e que uniram-se para ecoar sua arte, sua 
música, numa ligação direta com o públi-
co pessoense. “É resultado da pluralidade 
estética que nasce na Parahyba”, relata o 
produtor cultural.

Entretanto, Naldinho Braga, integrante 
da Banda Tocaia da Paraíba, afirma que o 
aglomerado é uma “pequena” mostra da 
grandiosidade da produção atual artística 
da Paraíba.

No primeiro dia de show, sexta 10, as 
pessoas presentes no evento contarão com 

Um dos arranjos produzidos com azulejos

a energia e efusividade da banda ADZ Abra-
dos Zoio, além do autêntico e legítimo for-
robodó do grupo Os Fulano, já dando uma 
prévia do que será o São João deste ano. 

Dessa forma, abrindo as apresentações o 
grupo ADZ Abrad´Os Zóio tem como princi-
pal intenção difundir o pop-rock-oxente, um 
som inusitado o qual possuiu a funk music, o 
pop e o rock´n roll como base estética sonora 
somada à mistura de ritmos efervescentes 
como coco de roda, maracatu, baião e ciranda 
resignificando à MPB, sendo assim, a Música 
Paraibana Bacana.

Por sua vez, o grupo Os Fulano além de 
apaixonados pela cultura tradicional nordes-
tina são responsáveis por reafirmar a cultura 
do autêntico e legítimo forrobodó parahybano. 
Formaram uma sonoridade impar ao misturar 
a tradição com a personalidade artística de 
cada um dos integrantes, trazem também a 
poesia nordestina em ritmada em suas apre-
sentações.

Já no segundo, o público sentirá as 
canções em veludo tecidas por uma das re-
velações da música popular paraibana, Titá 
Moura, e a banda Tocaia da Paraíba que 
promete colocar todo mundo pra dançar ao 
batuque de sua diversidade rítmica.

Titá tem se revelado uma artista de 
multigêneros por possuir uma expressão 
inclassificável, sob a égide de uma tradição 
de cancionistas paraibanas vocacionadas 
pela sinuosidade e assimetria a exemplo 
de: Adeildo Vieira, Paulo Ró e Totonho.
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Brasileiro estuda mecanismo que torna bactérias mais resistentes

Infecção
Foto: Reprodução internet

A formação do biofilme 
bacteriano é um dos maiores 
problemas nas infecções. Isso 
ocorre quando, respondendo 
a uma condição ambiental 
adversa (excesso de tempe-
ratura, falta de nutrientes, 
alteração de pH, presença 
de antibióticos etc.), as bac-
térias mudam radicalmente 
seu modo de vida: deixam 
de se comportar como seres 
unicelulares, nadando livre-
mente no meio, e formam 
uma grande colônia, com os 
indivíduos aderindo a uma 
superfície, ligando-se uns 
aos outros e produzindo uma 
matriz extracelular proteto-
ra, composta principalmente 
por açúcares.

Esse biofilme, que ten-
de a crescer, é extremamen-
te resistente a antibióticos, 
aumenta a toxicidade dos 
patógenos e leva a infec-
ção a um estágio crônico. 
Por isso, a compreensão 
do mecanismo que faz as 
bactérias transitarem do 
modo livre e nadante para 
o modo de biofilme consti-
tui um tema atualíssimo da 
microbiologia. Uma grande 
quantidade de pesquisa foi 
direcionada ao tema ao lon-
go da última década.

Um estudo realizado 
por uma colaboração inter-
nacional de especialistas, 
sob a coordenação do bra-
sileiro Marcos Vicente de 
Albuquerque Salles Navar-
ro, acaba de dar importante 
contribuição para a elucida-
ção desse mecanismo. Ar-
tigo a respeito foi publica-
do pelos pesquisadores no 
jornal PNAS (Proceedings 
of the National Academy of 
Sciences of the United States 
of America): “Mechanistic 
insights into c-di-GMP– de-
pendent control of the bio-
film regulator FleQ from 
Pseudomonas aeruginosa”.

Navarro é professor do 
Departamento de Física e 
Ciência Interdisciplinar do 
Instituto de Física de São 

Carlos, da Universidade de 
São Paulo. E recebeu auxílio 
da FAPESP, na modalidade 
Apoio a Jovens Pesquisado-
res, com a pesquisa “Estudos 
estruturais e funcionais de 
proteínas envolvidas em vias 
de sinalização celular media-
das por c-di-GMP”.

Em muitos patógenos – 
tal é o caso da bactéria Pseu-
domonas aeruginosa, enfo-
cada no estudo – o processo 
de transição da forma livre 
e nadante para a forma de 
biofilme é orquestrado pelo 
nucleotídeo c-di-GMP, di-
guanilato monofosfato cícli-
co, formado no interior das 
bactérias a partir de algum 
estímulo externo. O c-di
-GMP é a molécula sinaliza-
dora envolvida em diversos 
processos fisiológicos, entre 
eles o controle da expressão 
gênica na transição entre es-
tilos de vida.

“Flutuações nos níveis 
intracelulares de c-di-GMP 
fazem com que as bactérias 
desliguem os genes respon-
sáveis pela produção do fla-
gelo [a estrutura proteica em 
forma de cauda que possibi-
lita a esses seres unicelulares 
nadarem no meio líquido] e 
liguem os genes responsá-
veis pela produção da matriz 
extracelular de polissacarí-
deos [que envolve e protege 
a colônia bacteriana]”, disse 
Navarro à Agência FAPESP.

Esse processo já era co-
nhecido pela comunidade 
especializada e reportado na 
literatura. A novidade trazi-
da pelo estudo foi esclare-
cer o papel de uma proteína 
específica, a FleQ, no me-
canismo de funcionamento 
do c-di-GMP. “A FleQ é uma 
proteína-chave na transição 
entre as duas formas de vida 
bacteriana. Ela é receptora 
do c-di-GMP. E, ao interagir 
com ele, inibe a expressão 
da biossíntese flagelar e pro-
move a expressão da bios-
síntese polissacarídea. O que 
fizemos foi descrever exata-
mente como isso acontece”, 
afirmou o pesquisador.

As Universidades de São Pau-
lo (USP) e Estadual de Campinas 
(Unicamp) estão entre as institui-
ções científicas mais produtivas na 
pesquisa em cosméticos no mundo 
ocupando, respectivamente, a 1a e 
a 8a colocações.

As constatações são do estudo 
“State of Innovation 2016”, reali-
zado pela área de negócios de pro-
priedade intelectual e ciência da 
Thomson Reuters.

O estudo apontou que a USP 
publicou 177 artigos científicos in-
dexados na Web of Science rela-
cionados a cosméticos no período 
entre 2005 e 2015, à frente da Food 
and Drug Administration (FDA) – a 
agência regulatória de alimentos e 
fármacos dos Estados Unidos –, com 
108 publicações; da empresa nor-
te-americana de bens de consumo 
Procter & Gamble (P&G), com 103 
artigos; e da Harvard University, 
com 83 publicações.

Já a Unicamp publicou 78 tra-
balhos científicos no mesmo perío-
do e superou a University of Califór-
nia Los Angeles (70) e a University 
of Califórnia San Francisco (68).

“O Brasil, historicamente, sem-
pre teve uma participação impor-
tante no setor de cosméticos glo-
balmente [o País é o terceiro maior 
mercado consumidor de produtos 
de higiene pessoal, perfumaria e 
cosméticos do mundo, atrás apenas 
dos Estados Unidos e da China]. Isso 
acaba se refletindo nas pesquisas 
realizadas na área no País”, disse 
Ricardo Horiuchi, especialista em 
inovação, propriedade intelectual 
e ciência da Thomson Reuters, à 
Agência FAPESP.

Há dez anos o Brasil não figu-
rava nem entre os dez países com 
maior participação em congressos 
científicos internacionais de cos-
metologia – a área da ciência far-
macêutica dedicada à pesquisa e 
desenvolvimento de produtos cos-
méticos –, relembra Patrícia Maia 
Campos, professora da Faculdade 
de Ciências Farmacêuticas de Ribei-
rão Preto (FCFRP) da USP.

Esse cenário, contudo, come-
çou a mudar com a instituição de 
centros de pesquisa na área no País, 
como o Núcleo de Estudos Avança-
dos em Tecnologia de Cosméticos 
(Neatec) da FCFRP, fundado em 
1998 e do qual Campos é coorde-
nadora, que começaou a interagir 
mais com empresas do setor, apon-
tou a pesquisadora.

Por meio de parcerias com in-
dústrias de cosméticos e institui-
ções de pesquisa internacionais 
na área, os pesquisadores da insti-
tuição têm realizado uma série de 
projetos de pesquisa e desenvolvi-
mento de formulações cosméticas 
inovadoras, estudos de caracteriza-
ção de pele e de cabelos e de efi-
cácia clínica de formulações, entre 
outras linhas de pesquisa.

As parcerias resultaram na pu-
blicação de 67 artigos em revistas 
indexadas por pesquisadores do 
Neatec nos últimos 10 anos e na ob-
tenção de cinco patentes, das quais 
três estão depositadas no Brasil, 
uma registrada e em licenciamento 
e outra depositada no exterior.

“As parcerias com as empresas 
estimulam a realização de pesquisas 
aplicadas que podem resultar em 
inovações”, avaliou Campos.

Uma das inovações desenvol-
vidas por pesquisadores do Nea-

tec em parceria com a fabricante 
brasileira de produtos veterinários 
Ourofino, foi um produto à base 
de uma microalga (a spirulina), 
obtida pela empresa por meio de 
processos biotecnológicos, que 
consegue manter a hidratação e 
controlar a oleosidade da pele ao 
mesmo tempo.

A aplicação resultou em uma 
patente depositada pela Ourofino 
nos Estados Unidos e na Europa.

Já por meio de um projeto de 
pesquisa anterior, também realiza-
do com apoio da FAPESP, a pesqui-
sadora e colaboradores desenvolve-
ram um filtro solar à base de gingo 
biloba e algas marinhas vermelhas 
que, além de proteger contra os 
efeitos nocivos da radiação ultra-
violeta, melhora a textura e elastici-
dade da pele, estimula a renovação 
celular, hidrata e diminui as rugas 
(leia mais em http://agencia.fapesp.
br/15079).

O produto também rendeu 
uma patente e despertou a atenção 
de pesquisadores do Centre de Re-
cherches et d’Investigations Épider-
miques et Sensorielles da empresa 
francesa Chanel, com quem acaba-
ram firmando uma parceria.

“Atualmente, além da Chanel e 
da Ourofino, também temos parce-
rias com a L’Oréal e outras empresas 
francesas, além da Nikkol, do Japão, 
a Galena, no Brasil, e com universi-
dades da França, Alemanha e Portu-
gal”, elencou Campos.

Já a Unicamp também possui 
parcerias com a L’Oréal e a Natura e 
tem aumentado o número de licen-
ciamentos de tecnologias oriundas 
de projetos realizados na universi-
dade com aplicações em cosméticos 
e diversas outras áreas.

Universidades paulistas lideram 
pesquisa em cosméticos no mundo

INStItUIÇÕES CIENtÍFICAS

O processo, que faz com que as bactérias transitem da forma livre para a forma de biofilme bacteriano, foi descrito em nível molecular

Agência FAPESP 

Transcrição do DNA no RNA
A FleQ é chamada de 

“fator de transcrição” por 
ser uma molécula auxiliar 
no processo de transcrição 
do DNA no RNA mensagei-
ro. Esses fatores de trans-
crição ligam-se a regiões 
específicas do DNA e, uma 
vez ligados, recrutam toda a 
maquinaria encarregada da 
transcrição para aquele pon-
to específico. Ali, a maquina-
ria lê os genes do DNA que 
serão transcritos no RNA e, 
posteriormente, serão tra-
duzidos em proteínas.

“Em condições de baixas 
concentrações de c-di-GMP, a 
FleQ apresenta-se como uma 
proteína hexamérica. Ou 
seja, os milhares de átomos 
que a compõem interagem 
uns com os outros forman-
do um arranjo hexagonal ou 
hexâmero. Essa estrutura 
complexa se liga a duas re-
giões específicas do DNA, 
promovendo a transcrição 
dos genes responsáveis pela 
formação do flagelo e inibin-

do a transcrição dos genes 
responsáveis pela formação 
da matriz polissacarídea. As-
sim, suscitam nas bactérias o 
modo de vida livre e nadan-
te”, detalhou Navarro.

“Porém, quando in-
terage com o c-di-GMP, a 
FleQ muda completamente 
sua forma espacial, passan-
do de um hexâmero a uma 
dupla de trímeros. Nesta 
nova conformação, ela se 
torna incapaz de ativar a 
transcrição dos genes do 
flagelo e passa a ativar a 
transcrição dos genes da 
matriz polissacarídea. De-
monstramos rigorosamen-
te esse processo em nível 
molecular”, prosseguiu.

Para descobrir tudo 
isso, os pesquisadores utili-
zaram vários métodos físicos 
– como a cristalografia de 
raios X, além disso, produzi-
ram mutantes da molécula 
para investigar como alte-
rações pontuais influíam na 
atividade da proteína. 

Agência FAPESP
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Protocolo: 2016 - 031571
Responsavel.: JOSE GUIMARAES DE LACERDA 
608162287
CPF/CNPJ: 021075313/0001-89
Titulo: DUP VEN MER IND  R$387,98
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029772
Responsavel.: LUCIA DE FATIMA MELO
CPF/CNPJ: 131620714-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$300,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 027348
Responsavel.: NORBERTA DORAND DE ALCANTARA 
MATHIA
CPF/CNPJ: 018835659/0001-23
Titulo: DUP VEN MER IND  R$235,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030974
Responsavel.: RAILSON DA SILVA SANTANA
CPF/CNPJ: 007947014-93
Titulo: DUP VEN MER IND  R$429,89
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030300
Responsavel.: RENT A TRUCK OPERADOR LOGIS-
TICO LTD
CPF/CNPJ: 001034009/0016-62
Titulo: DUP VEN MER IND  R$517,02
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031278
Responsavel.: RODRIGO ALLEF VIANA DE JESUS M
CPF/CNPJ: 018008892/0001-32
Titulo: DUP VEN MER IND  R$200,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031567
Responsavel.: SEBASTIAO JERONIMO FILHO ME
CPF/CNPJ: 014813293/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.882,79
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032763
Responsavel.: SEVERINO SOARES MANICOBA
CPF/CNPJ: 032300154-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.030,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031121
Responsavel.: SL TRANSPORTES LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 024201253/0001-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$150,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032012
Responsavel.: SUCONOR S.A.
CPF/CNPJ: 012726493/0001-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.444,80
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340

Responsavel.: AMANDA ROCHA CARVALHO ME
CPF/CNPJ: 019468895/0001-11
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.696,50
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032810
Responsavel.: ADELUCIA SOUTO DE OLIVEIRA  ME
CPF/CNPJ: 004355610/0001-69
Titulo: DUP VEN MER IND  R$130,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031593
Responsavel.: CONCEITO CONSTRUCAO E INCOR-
PORACAO
CPF/CNPJ: 012517011/0001-22
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$4.500,00
Apresentante: NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Protocolo: 2016 - 030505
Responsavel.: ASSESSORIA EM DESENV. PESSOAL 
E EMP
CPF/CNPJ: 009333530/0001-26
Titulo: DUP VEN MER IND  R$696,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032725
Responsavel.: CONCEITO CONSTRUCAO E INCOR-
PORACAO
CPF/CNPJ: 012517011/0001-22
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$4.500,00
Apresentante: NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Protocolo: 2016 - 030506
Responsavel.: CONCEITO CONSTRUCAO E INCOR-
PORACAO
CPF/CNPJ: 012517011/0001-22
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$4.500,00
Apresentante: NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Protocolo: 2016 - 030507
Responsavel.: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A
CPF/CNPJ: 033412792/0184-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$945,21
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029474
Responsavel.: FRIGORIFICO AZEVEDO EIRELI ME
CPF/CNPJ: 019223561/0001-88
Titulo: DUP VEN MER IND  R$150,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031549
Responsavel.: JANAINA LUZIA DE OLIVEIRA ROSS
CPF/CNPJ: 016976889/0001-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$110,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
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Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177
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 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031054
Responsavel.: SUENIA GONCALVES SANTOS
CPF/CNPJ: 045992734-57
Titulo: DUP PRES SER IN  R$250,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032054
Responsavel.: TAIRONE CESAR DA SILVA
CPF/CNPJ: 020404714/0001-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$462,49
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031989
Responsavel.: THIAGO LUIZ HONORIO LOPES
CPF/CNPJ: 022158568/0001-78
Titulo: DUP VEN MER IND  R$849,79
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029472
Responsavel.: UD GRUPO ELLO ADMIN. DE COND. 
E SER
CPF/CNPJ: 008455732/0001-88
Titulo: DUP VEN MER IND  R$201,93
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030815
Responsavel.: XIAN QING YANG
CPF/CNPJ: 015169091/0001-60
Titulo: DUP VEN MER IND  R$130,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031543
Responsavel.: YUCDAN DI QUEIROZ BARBOSA J
CPF/CNPJ: 013136555/0001-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$403,86
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029341
Responsavel.: YUCDAN DI QUEIROZ BARBOSA J
CPF/CNPJ: 013136555/0001-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$417,73
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029342
Responsavel.: YUCDAN DI QUEIROZ BARBOSA J
CPF/CNPJ: 013136555/0001-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$558,31
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029345

Em razao de que os supracitados devedores nao  
foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

 Joao Pessoa,  09/06/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032594
Responsavel.: FRANCISCA F GAUDENCIO-ME
CPF/CNPJ: 014048937/0001-41
Titulo: CHEQUER$4.150,00
Apresentante: ESPIRITO SANTO COM COMBUSTI-
VEIS LTD
 
Protocolo: 2016 - 032302
Responsavel.: GERALDO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 098655354-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 56,20
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030090
Responsavel.: GILBERTO ROSSI CICOTOSTE
CPF/CNPJ: 015483248-09
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 99,17
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031947
Responsavel.: GUGA FEIRA COMERCIO EIRELI ME
CPF/CNPJ: 016980570/0001-25
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.962,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032294
Responsavel.: HIGEFOCUS CONTROLADORA DE 
PRAGAS UR
CPF/CNPJ: 011057132/0001-76
Titulo: DUP VEN MER IND  R$305,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031296
Responsavel.: INALDO DE ALMEIDA SOUZA ME
CPF/CNPJ: 014780833/0001-27
Titulo: DUP VEN MER IND  R$935,27
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031748
Responsavel.: ISMALIA DE SOUSA LIMA MENDES
CPF/CNPJ: 732882093-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$433,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032495
Responsavel.: IVANILDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIR
CPF/CNPJ: 007768532/0001-12
Titulo: DUP VEN MER IND  R$812,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032089
Responsavel.: IVANILDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIR
CPF/CNPJ: 007768532/0001-12
Titulo: DUP VEN MER IND  R$854,61
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032320
Responsavel.: JOAO ANDRE SILVA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 929234534-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 75,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032272
Responsavel.: JOMAR PAULO NETO
CPF/CNPJ: 090834804-53
Titulo: IND CONDOMINIOR$247,65
Apresentante: COND DO EDIFICIO MANAIRA PALACE 
RES
Protocolo: 2016 - 031349
Responsavel.: JOSE CAZUZA DE LIMA JUNIOR
CPF/CNPJ: 798661664-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$275,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032093
Responsavel.: JOSE AUGUSTO BRITO CAVALCANTI
CPF/CNPJ: 017153839/0001-62
Titulo: DUP VEN MER IND  R$376,81
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032626
Responsavel.: JOSIMEYRE DE SOUSA SILVA
CPF/CNPJ: 059611024-32
Titulo: DUP PRES SER IN  R$1.459,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026997
Responsavel.: LDL AUTOCENTER COM. DE PCS.
ACES.E S
CPF/CNPJ: 014842093/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.947,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032018
Responsavel.: L M CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ: 013707821/0001-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$724,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031320
Responsavel.: LILIAN DEBORA P. MIGUEL
CPF/CNPJ: 675665294-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 70,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032595
Responsavel.: LIZANGA GEORGIA OLIVEIRA BORGES
CPF/CNPJ: 981878484-72
Titulo: DUP PRES SER IN  R$325,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031187
Responsavel.: LUIZ SERGIO GOMES DA SILVA EIRELI-M
CPF/CNPJ: 017151508/0001-93
Titulo: DUP VEN MER IND  R$313,97
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032371
Responsavel.: MARIA JOSENILDA VILAR FERREIRA EIRE
CPF/CNPJ: 003258004/0001-62
Titulo: DUP VEN MER IND  R$772,13
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032108
Responsavel.: MARIA RISOMAR NILO MALAQUIAS
CPF/CNPJ: 010045394-52
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 34,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031156
Responsavel.: MARQUES E NOBREGA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 023258226/0001-92
Titulo: DUP VEN MER IND  R$282,72
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031688
Responsavel.: MERCADINHO DO GORDO
CPF/CNPJ: 115078344-38
Titulo: DUP VEN MER IND  R$227,01
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032274
Responsavel.: MUNDIAL PRE MOLDADAS E MAT DE 
CONST
CPF/CNPJ: 020025283/0001-33
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.360,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032015
Responsavel.: PEQUENO ANJO COM DE ROUPAS INF
CPF/CNPJ: 018529386/0001-99

Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE NOTAS
BELA.  MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE

Praca 1817, 40 -  Centro - J. Pessoa - Fone: 3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: ADRIANO ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 954169514-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.428,35
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032446
Responsavel.: ADRIANO ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 954169514-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.428,35
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032447
Responsavel.: ALINE ALVES GUEDES DANTAS
CPF/CNPJ: 065066944-40
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 60,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031687
Responsavel.: ALTHA EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 010716833/0001-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$212,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032104
Responsavel.: ANDREA DE SOUZA SILVA ARAUJO-ME
CPF/CNPJ: 022569025/0001-43
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.026,73
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032519
Responsavel.: ANGELA CRISTINA DE ALBUQUERQUE
CPF/CNPJ: 017638389/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$358,92
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032181
Responsavel.: ANNES E ANDRADE LTDA
CPF/CNPJ: 008411869/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$478,34
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032480
Responsavel.: ANTONIO MARCOS DO NASCIMEN-
TO ME
CPF/CNPJ: 019484271/0001-98
Titulo: DUP VEN MER IND  R$659,11
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032509
Responsavel.: AUDINEIA DA SILVA RAMALHO
CPF/CNPJ: 078616454-95
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 45,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031159
Responsavel.: BYANCA SILVA FORMIGA
CPF/CNPJ: 043399484-38
Titulo: DUP VEN MER IND  R$500,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031955
Responsavel.: CONDOMINIO DO EDIFICIO KARLOTA III
CPF/CNPJ: 002252572/0001-93
Titulo: DUP VEN MER IND  R$223,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031499
Responsavel.: COND EDF VERDES MARES
CPF/CNPJ: 004395035/0001-28
Titulo: DUP VEN MER IND  R$148,20
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032419
Responsavel.: COND SAR SHALOM RESIDENCE
CPF/CNPJ: 021510735/0001-35
Titulo: DUP VEN MER IND  R$107,21
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032651
Responsavel.: DEANE NASCIMENTO RAMOS BRITO
CPF/CNPJ: 022132074-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 45,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031157
Responsavel.: DIEGO CABRAL DA MATA
CPF/CNPJ: 060115334-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$660,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032134
Responsavel.: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 
ALIANCA
CPF/CNPJ: 020392003/0001-25
Titulo: DUP VEN MER IND  R$10.055,22
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031792
Responsavel.: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 
ALIANCA
CPF/CNPJ: 020392003/0001-25
Titulo: DUP VEN MER IND  R$28.374,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032297
Responsavel.: EBEC
CPF/CNPJ: 006941531/0001-65
Titulo: DUP PRES SER IN  R$1.010,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031292
Responsavel.: ELIANE CAVALCANTI FAGUNDES
CPF/CNPJ: 204935174-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$650,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030957
Responsavel.: FJM E JM COMERCIO DE ALIMEN-
TOS LTDA
CPF/CNPJ: 018115408/0001-74
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.132,30
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031004
Responsavel.: FJM E JM COMERCIO DE ALIMEN-
TOS LTDA
CPF/CNPJ: 018115408/0001-74
Titulo: DUP VEN MER IND  R$517,90
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031078
Responsavel.: F LAMY EPP
CPF/CNPJ: 014066180/0001-19
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.128,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032337
Responsavel.: FABRIZIA MEDEIROS DE SOUSA 
MATOS
CPF/CNPJ: 738779994-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 70,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12

Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.596,50
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032437
Responsavel.: PROMOSEG
CPF/CNPJ: 018283312/0001-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.600,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031962
Responsavel.: R D COM DE ESTIVAS E BEBIDAS LTDA
CPF/CNPJ: 000260652/0001-65
Titulo: DUP VEN MER IND  R$760,50
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032403
Responsavel.: R D COM DE ESTIVAS E BEBIDAS LTDA
CPF/CNPJ: 000260652/0001-65
Titulo: DUP VEN MER IND  R$9.858,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032404
Responsavel.: R D COM DE ESTIVAS E BEBIDAS LTDA
CPF/CNPJ: 000260652/0001-65
Titulo: DUP VEN MER IND  R$51.078,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032405
Responsavel.: RM ALIMENTOS LTDA  10
CPF/CNPJ: 009446628/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$7.057,14
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032624
Responsavel.: RANILSON LASARO DA SILVA
CPF/CNPJ: 010312814-01
Titulo: DUP VEN MER IND  R$569,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032481
Responsavel.: ROBERIO BARROS DE ALMEIDA ME
CPF/CNPJ: 015642704/0001-35
Titulo: DUP VEN MER IND  R$616,56
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032063
Responsavel.: ROMULO HENRIQUE DE LIMA SALES
CPF/CNPJ: 040489054-73
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.740,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032334
Responsavel.: SAB CONSULTORIA E REPRESEN-
TACAO LTD
CPF/CNPJ: 006281970/0001-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.994,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032576
Responsavel.: SAB CONSULTORIA E REPRESEN-
TACAO LTD
CPF/CNPJ: 006281970/0001-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.006,25
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032577
Responsavel.: SRF CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME
CPF/CNPJ: 014411070/0001-47
Titulo: DUP VEN MER IND  R$107,17
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031990
Responsavel.: SR KIT IND E COM LTDA
CPF/CNPJ: 015800615/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.036,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030683
Responsavel.: SANDRA RACKEL LEITE NOVAES ME
CPF/CNPJ: 019053812/0001-23
Titulo: DUP VEN MER IND  R$180,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031560
Responsavel.: SHAMMAH PADARIA FABRICACAO 
LTDA ME
CPF/CNPJ: 021796469/0001-59
Titulo: DUP VEN MER IND  R$599,67
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031967
Responsavel.: SHAMMAH PADARIA FABRICACAO 
LTDA ME
CPF/CNPJ: 021796469/0001-59
Titulo: DUP VEN MER IND  R$878,96
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032290
Responsavel.: SUELY MARIA DE FREITAS
CPF/CNPJ: 324957904-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$150,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031358
Responsavel.: TAIENNE RAIANNE MACIEL RIBEIRO
CPF/CNPJ: 068445034-82
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 45,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031158
Responsavel.: TAMISA MEDEIROS MATOS CLIMACO
CPF/CNPJ: 375303644-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$638,06
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032282
Responsavel.: TAMISA MEDEIROS MATOS CLIMACO
CPF/CNPJ: 375303644-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$414,82
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032286
Responsavel.: UBIRACY CABRAL DE FARIAS
CPF/CNPJ: 011093383/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$301,42
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032347
Responsavel.: VILMA CRISTINA MORAIS BORGES
CPF/CNPJ: 402749935-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031173
Responsavel.: W L S L NETTO ALIMENTOS DO BRA
CPF/CNPJ: 016837550/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.761,51
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031874

Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  09/06/2016
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

Licença Prévia nº 1258/2016
PBGÁS – COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – CNPJ/CPF Nº 00.371.600/0001-66 Torna público 

que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 
1258/2016 em João Pessoa, 30 de maio de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Implantação 
de Rede de Distribuição de Gás Natural para os segmentos: residencial, comercial, automotivo e 
industrial em diversas ruas dos bairros Mangabeira e Penha, composto de gasoduto com extensão 
de 6.385 metros, em tubos de Aço Carbono e PEAD, caixas de válvulas, válvulas de bloqueio e 
demais equipamentos e acessórios. Na (o) - DIVERSAS RUAS, ZONA URBANA, DE MANGABEIRA 
À PENHA, Município: JOAO PESSOA – UF: PB. Processo: 2014-008944/TEC/LP-2308

George Ventura Morais 
Presidente da PBGÁS

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.05.008/2016
A Secretaria Municipal de Assistência Social torna público que fará realizar através do  Pregoeiro  

Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Silva Jardim ,427 – Santo Antonio – Campina Grande - 
PB, às 10:00 horas do dia 22 de Junho de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, MENOR 
PREÇO POR LOTE, para Aquisição hortifrutigranjeiros para atender as necessidades das diversas 
unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Recursos: previstos no orçamento vigente, 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 Informações: no horário das 08h às 12h e das 14h ás 
18hs dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3310-6652. Email: licitação.semascg@
gmail.com Campina Grande - PB, 07 Junho 2016.

João Alfredo Agra de Medeiros Nápolis
Pregoeiro Oficial
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ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.05.007/2016
A Secretaria Municipal de Assistência Social torna público que fará realizar através do  Pregoeiro  

Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Silva Jardim ,427 – Santo Antonio – Campina Grande - 
PB, às 08:00 horas do dia 22 de Junho de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, MENOR 
PREÇO POR LOTE COM RESERVA DE LOTE PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL para Aquisição de material de limpeza para 
atender as necessidades das diversas unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 
Recursos: previstos no orçamento vigente, Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 Informações: 
no horário das 08h às 12h e das 14h ás 18hs dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3310-6652. Email: licitação.semascg@gmail.com Campina Grande - PB, 07 Junho 2016.

João Alfredo Agra de Medeiros Nápolis
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE CONVÊNIO
INSTRUMENTO: TERMO DE CONVÊNIO Nº 017/2016/SEDE/PMCG. OBJETO: “PROJETO FÉ 

E CULTURA”, a ser realizado pela SEGUNDA CONVENENTE, patrocinado pela Prefeitura Municipal 
de Campina Grande/PB, no período de 03 de junho a 03 de julho de 2016, dentro da programação 
do evento “O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO”. PARTES: SEDE/PMCG E ASSOCIAÇÃO OBRA 
NOVA. VALOR GLOBAL: R$ 40.000,00. DOTAÇÃO OÇAMENTÁRIA: 23 695 1002 2072; 3350.41 
- 000. VIGÊNCIA: 60 DIAS. SIGNATÁRIOS: LUIZ ALBERTO LEITE E MARLI MARIA DE SOUSA 
ALBUQUERQUE.

LUIZ ALBERTO LEITE
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS 0007/2016

Nº. CONTRATO 00053/2016
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: ITAJUNSATA ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - EPP - CNPJ Nº 19.164.496/0001-67.
Objeto: Continuação da construção de UBS padrão Tipo I na rua Francisco Claudino e UBS 

padrão Tipo I na Av. Cônego Manoel Firmino, no município de Pedra Branca-PB, conforme Portaria 
nº 340 de 04 de março de 2013 – Ministério da Saúde.  

Valor Global: R$ 149.931,42 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e trinta e um reais e 
quarenta e dois centavos).

Vigência: 31/12/2016
Data do Contrato: 06 de junho de 2016

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo n.º 2016.03.010
Pregão Presencial n.º 006/2016
Na publicação do dia 25 de Maio de 2016, relativo ao Pregão Presencial n º 006/2016, onde 

lia-se: ADJUDICAMOS a Presente licitação para: TOP LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ/
MF nº 10.671.052/0001-43, em todos os itens, no valor total de R$ 172.400,00 (cento e setenta e 
dois mil e quatrocentos reais). Leia-se: ADJUDICAMOS a Presente licitação para: TOP LOCAÇÃO 
DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ/MF nº 10.671.052/0001-43, em todos os itens, no valor total de R$ 
172.800,00 (cento e setenta e dois mil e oitocentos reais).

Mamanguape/PB, 07 de Junho de 2016.
MILTON DE ALMEIDA E SILVA JUNIOR

Pregoeiro
                             

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

GABINETE DA PREFEITURA
Nos termos do julgamento da licitação: Pregão Presencial 006/2016, feito pelo Pregoeiro e Equipe 

de Apoio, através do relatório apresentado em 25 de Abril de 2016, bem como, parecer jurídico 
atestando a legalidade do procedimento, em total conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 
c/c 8.666/93, fica decidido a:

RETIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO
Na publicação do dia 25 de Maio de 2016, relativo ao Pregão Presencial n º 006/2016, onde 

lia-se: HOMOLOGAMOS a Presente licitação para a empresa: TOP LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 
LTDA, CNPJ/MF nº 10.671.052/0001-43, em todos os itens do Pregão n.º 006/2016, no valor total 
de R$ 172.400,00 (cento e setenta e dois mil e quatrocentos reais). Leia-se: HOMOLO-
GAMOS a Presente licitação para a empresa: TOP LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ/MF nº 
10.671.052/0001-43, em todos os itens do Pregão n.º 006/2016, no valor total de R$ 172.800,00 
(cento e setenta e dois mil e oitocentos reais).

Gab. da Prefeitura Municipal de Mamanguape/PB, 07 de Junho de 2016.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito

RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016
Aos sete dias do mês de junho do ano de 2016, pontualmente as 14h00min, reuniram-se na sede 

da Câmara Municipal de Uiraúna/PB Sediada na Rua Francisco leão veloso, 511 – Centro – Cep: 
58.915-000 – Uiraúna -PB, para realização da sessão pública referente ao Processo Licitatório acima 
descrito, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA OU FUNDAÇÃO ESPE-
CIALIZADA, PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DESTINADO AO PROVIMENTO DE 
CARGOS INTEGRANTES DO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE UIRAÚNA/PB. O presidente deu início a sessão agradecendo a presença de todos, em momento, 
faz orientações sobre o andamento do certame e em seguida dá início a fase de credenciamento. 
Recebida a documentação de credenciamento, a Comissão registra em ata a participação de uma 
única empresa presente. ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA, CNPJ: 
70.223.060/0001-59. Dando prosseguimento aos trabalhos, analisado a documentação do licitante, 
esta Comissão chega a seguinte deliberação: empresa CREDENCIADA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO 
SUPERIOR SANTA TEREZINHA, CNPJ: 70.223.060/0001-59 Representada neste ato pelo Senhor. 
Erico Tavares de Sousa, portador da Cédula de Identidade de número 1286278 – SSP/DF e CPF: 
635.605.261-91. Seguindo os trabalhos, o Senhor Presidente rubrica os envelopes da empresa 
participante, orientando também os membros e o representante da empresa credenciada rubrica-los. 
Em seguida vendo que todos os envelopes estavam conforme pedido no edital, passamos a abrir os 
envelopes 01 - Documentos de Habilitação e em seguida rubricar todos os documentos inerente à 
fase de habilitação. Documentos de habilitação, chegando a deliberar da seguinte forma: empresa 
HABILITADA ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA, CNPJ: 70.223.060/0001-
59 Facultado a palavra, não houve manifesto algum. Desta forma seguimos para abertura da proposta 
de Técnica, Pedindo que os presentes conferissem a inviolabilidade do referido envelope, após 
comprovado a inviolabilidade por todos, foi aberto o envelope 02 - Proposta Técnica, procedeu-se 
a rubrica de todos os documentos pela Comissão e o licitante. Analisado a documentação técnica 
do licitante, esta Comissão chega a seguinte deliberação de CLASSIFICADA ASSOCIAÇÃO DE 
ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA, CNPJ: 70.223.060/0001-59. Dando prosseguimento aos 
trabalhos o Senhor Presidente autoriza a abertura do envelopes da Proposta de Preço, analisada, 
esta Comissão delibera da seguinte forma: CLASSIFICAR a empresa ASSOCIAÇÃO DE ENSINO 
SUPERIOR SANTA TEREZINHA, CNPJ: 70.223.060/0001-59, registrando os seguintes preços: 
NÍVEL FUNDAMENTAL: R$ 60,00 sessenta reaispor inscrição, NÍVEL MÉDIO: R$ 80,00 Oitenta 
reais por inscrição, Senhor. Erico Tavares de Sousadeclara desistir de qualquer recurso referente a 
fase da proposta comercial. Continuando, a licitante ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR SANTA 
TEREZINHA, CNPJ: 70.223.060/0001-59, foi Declarada Vencedora do Certame por ser a única 
empresa presenta no ato convocatório, o Senhor Presidente comunica que qualquer ato referente 
a esse processo licitatório, será publicado no Oficial do Estado,sem mais para o momento, Joaquim 
Antônio Evangelista JuniorPresidente da Cpl. Uiraúna/PB 07 de Junho de 2016

EDITAL DE LOTEAMENTO
A Belª Edna Maria Corrêa Paiva, infra assinada, na qualidade de Oficiala do Registro de Imóveis 

da Comarca de Solânea, do Serviço Notarial e Registral “Dinah Corrêa”, por virtude da Lei:
FAZ SABER a todos os interessados que a Country Plaza Empreendimentos Imobiliários Ltda., 

inscrita no CNPJ/MF sob n° 21.863.556/0001-81, com sede na Avenida João Mauricio, 33A, Sala 
06, na cidade de João Pessoa/PB, neste ato representada por seu administrador o Sr. Tercio 
Barros da Silva, brasileiro, divorciado, empresário, inscrito no CPF sob o n° 497.224.764-91, 
depositou neste Serviço os documento necessários exigidos pelo Artigo nº 18 da Lei Federal n° 
6.766/79, para o registro do CONDOMINIO “COUTRY PLAZA SOLÂNEA, situada na localidade 
“Bela Vista”, zona urbana de Solânea/PB, contando com uma área total de 440.722,75m², o qual 
passou a denominar-se “CONDOMINIO COUNTRY PLAZA SOLÂNEA”, constituído de 551 (Qui-
nhentos e cinqüenta e um) Unidades/Frações ideais, divididas em 19 quadras, abrangendo uma de 
111.756,93 m², correspondente a 30,88% da área total do loteamento e 69,12% correspondente a 
arruamentos, áreas verdes e equipamentos urbanos pertencentes a este empreendimento, lotes 
todos centralizados na planta aprovada pela Prefeitura Municipal de Solânea, titulo de propriedade 
devidamente inscrito no Registro Geral de Imóveis, da Comarca de Solânea, no Livro 2, reg. 19, 
mat. 1482, em data de 29/04/2015. A Requerente / Proprietária requereu a instituição e o Registro 
do “CONDOMINIO COUNTRY PLAZA SOLÂNEA”, e para que não seja alegada ignorância, será 
o presente Edital publicado em Jornal de grande circulação na região, durante 03 (três) dias con-
secutivos para qualquer impugnação dos interessados, estando os documentos à exposição no 
Ofício citado. CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade de Solânea/PB. Eu, Edna Maria Corrêa 
Paiva, Oficiala do Registro, que este digitei e assino. 

Solânea, 25 de maio de 2016.
Belª Edna Maria Corrêa Paiva.

Oficiala do Registro.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

GABINETE DA PREFEITURA
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 

Nº 021/2016
PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2016
Na publicação do dia 25 de Maio de 2016, relativo ao Pregão Presencial n º 006/2016, no 

Extrato do Contrato Nº 021/2016, onde lia-se: VALOR TOTAL: R$ 172.400,00 (cento e setenta e 
dois mil e quatrocentos reais). Leia-se: VALOR TOTAL: R$ 172.800,00 (cento e setenta e dois mil 
e oitocentos reais).

Pitimbu,07 de maio de 2016.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito
CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 052/2015

EXTRATO DE 4° ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO
OBJETO: Aditivo de Prazo fica prorrogado por mais noventa dias ao contrato original 052/2015nos 

termos do art. 57, § 1º, II, da Lei nº 8.666/93.
PARTES: Prefeitura Municipal de Sapé - PB, inscrita no CNPJ sob o nº 08.917.080/0001-56 

(CONTRATANTE) e E L F TEIXEIRA CONST. E SERV. EIRELI - EPP, inscrito no CNPJ sob nº 
17.560.794/0001-40.

DISPOSIÇÕES FINAIS: Todas as demais cláusulas contratuais permaneceram as mesmas. 
Publique-se e Cumpra-se.

Sapé, 12 de Maio de 2016.
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
ADITIVO CONTRATUAL

CONTRATO Nº 0107/2015
EXTRATO DE 1° ADITIVO CONTRATUAL DE VALOR

OBJETO:O Termo Aditivo tem por objetivo acrescer 8,46% do valor do contrato original 
0107/2015nos termos do art. 57, § 1º, II, da Lei nº 8.666/93.

PARTES: Prefeitura Municipal de Sapé - PB, inscrita no CNPJ sob o nº 08.917.080/0001-56 (CON-
TRATANTE) e ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 05.881.170/0001-46.

DISPOSIÇÕES FINAIS: Todas as demais cláusulas contratuais permaneceram as mesmas. 
Publique-se e Cumpra-se.

Sapé, 01 de Abril de 2016.
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 001/2016

A Prefeitura de Bayeux, por intermédio da CPL comunica aos interessados que em virtude 
deerrosna planilha orçamentária do edital, fica ADIADAa Concorrência nº 001/2016, cujo objeto é 
a eventual Contratação de empresa especializada em construção civil para construção do Centro 
de Iniciação ao Esporte CIE - Modelo II. Consideramos a importância da questão suscitada, e a 
supremacia do interesse público, é conveniente avaliar a pertinência da alteração da planilha orça-
mentária do edital, atendendo aos princípios da moralidade e eficiência na Administração Pública. 
Com tudo, Fica alterada a data de abertura do certame do dia 09/06/2016 às 14:00h, para o dia 
11/07/2016 às 14:00h. O edital com as correções adotadas, estará a disposição pelo site: http://
www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao

Bayeux (PB), 08 de junho de 2015
Magaywer Antoniny Soares Freire

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 08:00 horas do dia 21 de Junho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento parcelado e diário de 
peças e serviços destinado a manutenção dos veículos pertencentes as diversas Secretarias e ao 
Fundo Municipal de Saúde Município de Triunfo- PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 11/2009. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 08 de Junho de 2016

FRANCISCO PAULO FELIX BARROSO - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 09:30 horas do dia 21 de Junho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR 
CONDICIONADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
11/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 08 de Junho de 2016

FRANCISCO PAULO FELIX BARROSO - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - CG

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 007/2015-CPL
NUMERO: 01/2015 - EMPRESA: ANTÔNIO HÉLIO DIAS VIDAL – ME, CNPJ/MF sob o nº 

11.654.831/0001-01OBJETO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.08.005/2015 
NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.08.005/2015/SRP/CSL/SECOB, DA SECRETARIA DE OBRAS 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE – PBMOTIVO: ALTERAÇÃO DE PRAZO 
E VALOR VIGÊNCIA:08/06/15 A 31/12/2016 – DATA DE ASSINATURA: 21/05/2016- VALOR R$ 
247.279,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de peças para veículos e máquinas pesadas, de acordo 
com o Pregão Presencial nº 00022/2016. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiara.
CONTRATADA: FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP, CNPJ nº 

09.351.925/0001-51.
OBJETO: Aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes ao município, aos 

locados e a disposição, para abastecimento na cidade de Campina Grande, João Pessoa ou em 
cidades circunvizinhas, devendo ter uma distância acima de 250 km da sede do município de Ibiara.

VALOR GLOBAL DE: R$ 353.800,00 (trezentos e cinquenta e três mil e oitocentos reais)
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Ibiara - PB, 08 de Junho de 2016
PEDRO FEITOZA LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de peças para veículos e máquinas pesadas, de acordo 
com o Pregão Presencial nº 00023/2016. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiara.
CONTRATADA: OSMENON ALVES TEIXEIRA - EPP, CNPJ de nº 08.888.299/0001-74
OBJETO: Aquisição de peças para os veículos e máquinas pesadas, pertencentes ou a dispo-

sição do município de Ibiara-PB.
VALOR GLOBAL DE: R$ 506.417,49 (quinhentos e seis mil, quatrocentos e dezessete reais e 

quarenta e nove centavos).
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Ibiara - PB, 08 de Junho de 2016
PEDRO FEITOZA LEITE

Prefeito

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA – 3ª Vara

Rua João Teixeira de Carvalho, 480 – Pedro Gondim
João Pessoa – PB – CEP: 58.031-220 – Fone: 2108-4040

EDITAL DE CITAÇÃO - IDENTIFICADOR Nº 4058200.905944 
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - ART. 257, III, C.P.C.

FINALIDADE: CITAÇÃO (art. 827 do CPC), de LUIZ CARLOS RIBEIRO DA COSTA ME, Pessoa 
Jurídica, CNPJ nº 10.370.103/0001-05, na pessoa de seu representante legal, bem como LUIZ 
CARLOS RIBEIRO DA COSTA, brasileiro, CPF nº 885.950.564-04, para PAGAR, no prazo de 03 
(três) dias, o valor de R$ 40.983,94 (quarenta mil, novecentos e oitenta e três reais e noventa e 
quatro centavos), acrescido da verba honorária de 2% (dois por cento) sobre o valor da Execução 
- R$ 819,68 (oitocentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos), totalizando o valor de R$ 
41.803,62 (quarenta e um mil oitocentos e três reais e sessenta e dois centavos) e INTIMAÇÃO 
do  executado de que terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos deste 
mandado, para opor embargos à execução, independentemente da garantia do Juízo (artigos 914 
e 915, caput do CPC).
ADVERTÊNCIA - 1: Caso o pagamento seja efetuado no prazo de 03 (três) dias, haverá redução, 
pela metade, do valor da verba honorária, conforme dispõe o art. 827, §1º do CPC.
ADVERTÊNCIA - 2: Não ocorrendo o pagamento, proceder-se-á a penhora sobre tantos bens 
quantos bastem para integral pagamento do débito.
OBSERVAÇÃO 1: Não tendo o réu condições financeiras de contratar um advogado, poderá 
comparecer à Defensoria Pública da União, nesta capital, para patrocinar sua defesa (Rua Professor 
José Coelho, nº. 25- Centro. Fones: 3133-1400/3133-1406).
OBSERVAÇÃO 2: “O autor ingressou com o feito eletronicamente. A resposta a essa ação também 
terá de ser feita de modo eletrônico (Atos nº 112/2010 e 276/2010, do TRF 5ª Região). Os advogados 
devem efetuar o cadastro no endereço eletrônico https://pje.trf5.jus.br/pje/PessoaAdvogado/
avisoCadastro.seam e assinar o termo de compromisso no primeiro acesso ao sistema de Processo 
Judicial Eletrônico - PJe, sendo obrigatória a utilização de CERTIFICAÇÃO DIGITAL.”
PUBLICIDADE: e como não foi possível serem citados pessoalmente os réus, por se encontrarem 
residindo em lugar incerto e não sabido (art. 256, II, do C.P.C), conforme consta dos autos, é expedido 
o presente, sendo o mesmo afixado na sede deste Juízo, publicado uma vez no Diário da Justiça 
e duas vezes em jornal de grande circulação dentro do prazo máximo de quinze dias (art. 257, II 
do C.P.C), mediante o qual ficam devidamente citados.
Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba. Eu, José A. R. 
Araújo, o digitei. E eu, Rita de Cássia Monteiro Ferreira, Diretora da Secretaria da 3ª Vara, o conferi.

  CRISTINA MARIA COSTA GARCEZ
Juíza Federal Titular 

Sousa Junior Construtora  Ltda - EPP, Inscrita CNPJ n° 12.909.057/0001-97, torna público 
que recebeu  da SEMAPA - Secretária de Meio Ambiente,  Pesca e Aquicultura de Cabedelo a 
Licença Simplificada nº 0200/20016  de Funcionamento emitida em 07/06/2016 com vencimento 
em 07/06/2019 para: Incorporação de empreendimentos imobiliários; Construção de edifícios; 
Construção de rodovias e ferrovias;  Construção de obras de arte especiais;  Construção de redes 
de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções  correlatas, exceto obras de irrigação;  
Obras de irrigação;  Obras portuárias, marítimas e fluviais;  Obras de montagem industrial;  Obras de 
terraplenagem;  Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente ;  Instalações 
de sistema de prevenção contra incêndio;  Administração de obras;  Representantes comerciais 
e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens;  Comércio varejista de 
ferragens e ferramentas;  Compra e venda de imóveis próprios;  Aluguel de imóveis próprios ;  Ser-
viços de engenharia ;  Serviços de cartografia, topografia e geodésia  e Serviços de perícia técnica 
relacionados à segurança do trabalho, situada à Rod BR 230, nº 11.034 - Sala 401 - Renascer - 
Cabedelo - Paraiba - CEP 58.108-012. 

FRANCISCO ALVES DE FARIA ME
CNPJ.:03.859.958/0001-20

CARTA DE CONVOCAÇÃO DE RETORNO AO TRABALHO
Sr° Severino Barros de Azevedo.Em face de sua ausência injustificada e continuada ao serviço 

desde o dia 22 de Maio de 2016 e considerando que a sua função é de extrema necessidade, vimos 
pela presente cientificá-lo a comparecer imediatamente ao trabalho e assumir suas funções. O seu 
não comparecimento no prazo de 05 (cinco) dias significará abandono de emprego, ocasionando 
sua demissão por justa causa na forma do artigo 482 da CLT.Natal, 07 de Junho de 2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00027/2016. OBJETO: AQUISIÇÃO PATRULHA ME-

CANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB. ABERTURA: 13/05/2016 as 08:00 horas. 
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. FÁBIO MOURA DE MOURA – Prefeito. DATA: 08/06/2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO PATRULHA 
MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório: Licitação Deserta.

Riachão - PB, 08 de Junho de 2016.
FÁBIO MOURA DE MOURA - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2016
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e 

assessoria na Elaboração do PMGIRS - Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; 
nos termos das conforme Lei 12.305/2010-Política Nacional de Resíduos Sólidos-PNRS), Decreto 
7.404/2010, que estabeleceu e Política nacional de resíduos sólidos conforme condições descritas 
neste edital e seus anexos.

ABERTURA: 27 DE JUNHO DE 2016 AS 08:40 HS
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Rua Manoel 

Marques, 67, Centro,  MALTA - Estado da Paraíba.
Informações de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h.

Malta  – PB, 06 junho de 2016
Alexandre Martins de Oliveira

Presidente da cpl

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 072/2016
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO PICK-UP, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, 

destinado ao transporte de servidores, materiais e equipamentos da Secretária de Defesa do 
Consumidor - PROCON.

ABERTURA 21/06/2016 as 10h00min horário local
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Ad-

ministrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro 
Belo Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3423-3612

Patos (PB), 08 de junho de 2016
Meryelle D’Medeiros Batista

Pregoeira

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

CONVOCAÇÃO - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00034/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 

ESCRITÓRIO PARA EQUIPAR AS UBSs DO MUNICIPIO DE REMÍGIO CONFORME AS EMEN-
DAS Nº 11376.311000/1150-01, 09048.976000/1120-04 e 11376.311000/1140-08. NOTIFICAÇÃO: 
Convocamos as empresasALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - ME. - CNPJ nº 08.321.484/0001-82; 
CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME. - CNPJ nº 10.609.902/0001-83; EQUI-
PACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME - CNPJ nº 11.938.541/0001-81; MOZART DE 
ARAUJO SANTOS – EPP - CNPJ nº 14.124.138/0001-07; e T.A. - Comércio de Equipamentos para 
Escritório LTDA - EPP. - CNPJ nº 19.005.967/0001-94; para no prazo de cinco dias consecutivos, 
considerados da data de publicação desta notificação, comparecerem junto a CPL, no endereço 
abaixo indicado, para a assinatura dos respectivos contratos, nos termos do correspondente 
instrumento convocatório. INFORMAÇOES: na sede da CPL, Avenida Joaquim Cavalcante de 
Morais, 96 - Centro - Remigio - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço.

Remígio - PB, 08 de junho de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2016, 
que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOWS DO ARTISTA LUAN 
E FORRO ESTILIZADO A SER REALIZADO DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO 
PEDRO NO DIA 03/07/2016, EM PRAÇA PÚBLICA.; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: JOSÉ LUAN BARBOSA SILVA - ME - R$ 70.000,00.

São Vicente do Seridó - PB, 07 de Junho de 2016
MARIA GRACIETE DO NASCIMENTO DANTAS

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00005/2016, que objetiva: APRESENTAÇÃO DE SHOWS DO ARTISTA DOGIVAL DANTAS A SER 
REALIZADO DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO PEDRO NO DIA 01/07/2016, EM 
PRAÇA PÚBLICA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: TOME 
XOTE EDITORA DE MUSICA LTDA - EPP - R$ 50.000,00.

São Vicente do Seridó - PB, 07 de Junho de 2016
MARIA GRACIETE DO NASCIMENTO DANTAS

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00006/2016, que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS DURANTE OS FESTEJOS 
JUNINOS DE SÃO PEDRO DAS SEGUINTES BANDAS COCO SECO NO DIA 02/07/2016 E BANDA 
BIXO BOM NO DIA 01/07/2016, EM PRAÇA PÚBLICA.; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: CENTAUROS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - R$ 20.000,00.

São Vicente do Seridó - PB, 07 de Junho de 2016
MARIA GRACIETE DO NASCIMENTO DANTAS

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00007/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00007/2016, que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS DURANTE OS FESTEJOS 
JUNINOS DE SÃO PEDRO DA SEGUINTE BANDA IMPACTO X, NO DIA 03 DE JULHO DE 2016, 
EM PRAÇA PÚBLICA.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
MJ PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME - R$ 13.000,00.

São Vicente do Seridó - PB, 07 de Junho de 2016
MARIA GRACIETE DO NASCIMENTO DANTAS

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00008/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00008/2016, que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS DURANTE OS FESTEJOS 
JUNINOS DE SÃO PEDRO DA SEGUINTE BANDA JUNINHO E FORRO DA STIGAÇÃO DURANTE 
O DIA 03 DE JULHO DE 2016, EM PREÇA PÚBLICA.; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: S2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA - ME - R$ 7.000,00.

São Vicente do Seridó - PB, 07 de Junho de 2016
MARIA GRACIETE DO NASCIMENTO DANTAS

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00009/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00009/2016, 
que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW DOS ARTISTAS 
GENILDO E GINALDO A SER REALIZADO DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO 
PEDRO NO DIA 01/07/2016, EM PRAÇA PÚBLICA.; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: AGENALDO SOARES DA SILVA - R$ 18.000,00.

São Vicente do Seridó - PB, 07 de Junho de 2016
MARIA GRACIETE DO NASCIMENTO DANTAS

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 038/2016

Processo Adm. Nº 030/2016.Pregão Eletrônico SRP Nº 035/2014-FNDE.Adesão das Atas Nºs. 
020/2015 e 024/2015.Processo Adm.N.° 23034.007925/2013-12-FNDE.Contratante: Prefeitura 
de Desterro/PB.Contratada: Ekipsul Com. de Equipamentos Educ.Ltda EPP. Objeto:Aquisição de 
Brinquedos p/ Creche Municipal.Vigência:12 (doze) meses.Valor: R$ 1.616,22.Dotação:QDD/2016.
Data do contrato: 24/05/2016.Partes ass.:Rosângela de F. Leite (prefeita) e o Sr. Felipe B.Costacurta 
(Pela contratada).

Desterro/PB, 24 de maio de 2016.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 039/2016
Processo Adm. Nº 030/2016. Pregão Eletrônico SRP Nº 035/2014-FNDE. Adesão das Atas 

Nºs. 020/2015 e 024/2015. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: Marcenaria Sular 
Ltda. Objeto: Aquisição de Brinquedos para Creche Municipal. Vigência: Até 26/10/2016. Valor: R$ 
7.739,60. Dotação: QDD/2016. Data do contrato: 24/05/2016. Partes ass.:Rosângela de F. Leite 
(prefeita) e o Sr. Clorimar S. Bittencourt (Pela contratada).

Desterro/PB, 24 de maio de 2016.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO

INSTRUMENTO: Rescisão Amigável do Termo de Contrato nº 00078/2015-CPL. PARTES: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE MARI E L & D CONSTRUTORA LTDA - ME. OBJETO CONTRATUAL: 
Contratação de empresa do ramo da construção civil para executar serviços de pavimentação de 
ruas em paralelepípedos e drenagem no Bairro Silvino Costa. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Cláusula 
Décima Segunda do Termo Contratual e a Lei Federal 8.666/93, alterada. 

Marcos Aurélio Martins de Paiva
Prefeito/Contratante

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO

INSTRUMENTO: Rescisão Amigável do Termo de Contrato nº 00139/2014. PARTES: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE MARI E COLORADO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 
E VEÍCULOS LTDA. OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE 
ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HONÓRIO FILHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME 
CONVÊNIO COM O FNDE/MEC. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Cláusula Décima Segunda do Termo 
Contratual e a Lei Federal 8.666/93, alterada. 

Marcos Aurélio Martins de Paiva
Prefeito/Contratante

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO

INSTRUMENTO: Rescisão Amigável do Termo de Contrato nº 00140/2014-CPL. PARTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI E COLORADO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE EQUIP. 
E VEÍCULOS LTDA. OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIES-
PORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA NESTE MUNICÍPIO, 
EM CONVÊNIO COM O FNDE/MEC. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Cláusula Décima Segunda do 
Termo Contratual e a Lei Federal 8.666/93, alterada. 

Marcos Aurélio Martins de Paiva
Prefeito/Contratante
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
Ratificação e Adjudicação - Inexigibilidade nº In002/2016

Nos termos dos elementos constante da respectiva exposição de motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN002/2016, 
que tem como objeto: Assessoria e Consultoria Administrativa/Tributária, perante a Receita Federal 
do Brasil, referente ao Processo Judicial Transitado em Julgado Número 0005466-85.2010.4.05.8200 
Que Tramita na 2ª Vara Federal PB. nos Moldes do Artigo 170-A do CTN e da Instrução Normativa 
RFB Nº 1300, de 20 de Novembro de 2012 que Estabelece Normas sobre Restituição, Compen-
sação, Ressarcimento e Reembolso, no Âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e dá 
outras Providências. Ratifico o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a empresa 
Fiuza Cordeiro Consultoria, Auditoria e Assessoria S/S Ltda CNPJ: 11.516.881/0001-14, com fulcro 
no art. 25, II, c/c o art. 13, III, Lei Federal nº 8.666/93. Valor mensal R$ 12.000,00 (doze mil reais), 
período de 12 (doze) meses. Imaculada – PB, 18 de Abril de 2016. Aldo Lustosa da Silva-Prefeito.

Extrato de Contrato
Objeto: Assessoria e Consultoria Administrativa/Tributária, Perante a Receita Federal do Brasil, 

Referente ao Processo Judicial Transitado em Julgado Número 0005466-85.2010.4.05.8200 que 
Tramita na 2ª Vara Federal PB. nos Moldes do Artigo 170-A do CTN e da Instrução Normativa RFB 
Nº 1300, de 20 de Novembro de 2012 que Estabelece Normas sobre Restituição, Compensação, 
Ressarcimento e Reembolso, no Âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e dá outras 
Providências. Fundamento legal: Inexigibilidade Nº IN002/2016. Partes contratantes: Município de 
Imaculada-PB e CT Nº 012/2016 Vigência: 01/05/2016 a 31/04/2017. Fiuza Cordeiro Consultoria, 
Auditoria e Assessoria S/S Ltda CNPJ: 11.516.881/0001-14. Valor mensal R$ 12.000,00 (doze mil 
reais), período de 12 (doze) meses, 20 de Abril de 2016. Aldo Lustosa da Silva-Prefeito.

Avisos de Licitação - Pregão Presencial Nº 009/2016
Torna público que fará realizar através de sua Pregoeira licitação na modalidade Pregão Presencial 

às 08h30min do dia 21 de Junho de 2016. Objeto Contratação de pessoa física ou jurídica para a 
locação de veículos para atender ao transporte escolar da rede pública de ensino do município. 
Recursos previstos no orçamento vigente. Edital e informações encontra-se a disposição na sala 
da CPL a Rua Antônio Caetano, 92 Centro, nos dias úteis das 08:00h às 12:00h. Imaculada, 08 de 
Junho de 2016. Ana Jacileide da Silva-Pregoeira.

Tomada de Preços Nº 001/2016
Torna público que fará realizar através de sua Presidente licitação na modalidade Tomada de 

Preços às 09h00min do dia 28 de Junho de 2016. Objeto Conclusão das obras de construção de 
Creche tipo “B” padrão FNDE-Convênio. Edital e informações encontra-se a disposição na sala da 
CPL a Rua Antônio Caetano, 92 Centro, nos dias úteis das 08:00h às 12:00h. Imaculada, 08 de 
Junho de 2016. Ana Jacileide da Silva - Presidente da CPL.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00001/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00001/2016, 
que objetiva: Aquisição de Gêneros Alimentícios; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: MARIA JOSE MACEDO FERREIRA - ME - R$ 106.448,48.

 Araruna - PB, 24 de Maio de 2016
WILMA TARGINO MARANHÃO 

  Prefeita
 

ESTADO DA PARAÍBA...
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICADO POR INCORREÇÃO

TERMO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO DE Nº 2.08.009/2015/CSL/SECOB/PMCG. PARTES: 
SECOB/CONSTRUTORA RHEMA LTDA, Publicado A UNIÃO,  página 27 JOAO PESSOA – SABADO 
, 14 DE MAIO DE 2016, onde se lê TERMO ADITIVO N° 01 AO CONTRATO N° 2.08.009.2015/ 
CSL/SECOB/PMCG leia – se TERMO ADITIVO DE N° 02.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
EMLUR – AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRENCIA Nº 001/2016

PROCESSO ADM. Nº. 8.481/2015
A EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana do Município de João Pessoa, 

localizada na Av. Minas Gerais, 177, Bairro dos Estados, João Pessoa, PB, vem através do seu 
Superintendente que com base no Parecer Anterior a Homologação Favorável da Assessoria 
Jurídica, comunica ao público em geral, em especial as empresas participantes da licitação em 
epígrafe, que HOMOLOGO o procedimento licitatório da CONCORRENCIA Nº 001/2016, referente 
à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO 
EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS EM JOÃO PESSOA – PB. 
E ADJUDICO a celebração do contrato em favor da empresa A3T CONSTRUÇÃO E INCORPO-
RAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 09.047.935/0001-06, com o seguinte valor: 1.197.683,63 (um 
milhão cento e noventa e sete mil seiscentos e oitenta e três reais e sessenta e três centavos). 
Com prazo de execução indicado no Cronograma Físico-Financeiro, contados a partir da data de 
expedição da Ordem de Serviço. Aproveitamos o ensejo para comunicar aos interessados que toda 
documentação se encontra a disposição dos interessados na Sala de Reunião da CPL/EMLUR. 
Maiores informações na sede da EMLUR, situada na Av. Minas Gerais, 177, Bairros dos Estados, 
João Pessoa-PB ou pelo fone: (083) 3214-7629.

João Pessoa, 07 de Junho de 2016.
Lucius Fabiani de Vasconcelos Sousa

Superintendente - EMLUR

ALLIANCE PLAZA CONSTRUÇÕES SPE Ltda – CNPJ/CPF Nº 11.065.650/0001 - 31, torna 
público que requereu à SEMAN – Secretária de Meio Ambiente, a Licença de Operação, para 
Alliance Plaza Home & Business, situado na Rua Abelardo da Silva Guimarães Barreto, Av. João 
Cyrillo da Silva e a Rua Poeta Targino Teixeira, Altiplano - João Pessoa.

BRA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 10.322.418/0001-79. Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 1194/2016 em João Pessoa, 24 de maio de 2016 – Prazo: 730 dias. Para 730 dias. Para 
a atividade de: Edificação multifamiliar com 06 unidades habitacionais, dotada de sistema de esgo-
tamento sanitário, composto de fossa séptica e sumidouro. Na(o) -  RUA MANOEL CALIXTO LIMA, 
QD. 17 - LT. 02 - MUTIRÃO Município: BAYEUX – UF: PB. Processo: 2016-001311/TEC/LO-1707.

VERÔNICA DO NASCIMENTO SILVA – CNPJ nº 11.017.052/0001-97.  Torna público que a SE-
MABY - Secretaria de Meio Ambiente de Bayeux, emitiu a Licença de Operação nº 059/2016 – Prazo 
de 730 dias. Para a atividade de COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP.  Processo Nº 2016-0103/TEC/LO.

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A – CNPJ Nº 08.343.492/0110-83, torna público 
que requereu a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Operação, para o Empreendi-
mento Jardim Américo – Florida, situado na Rua Ana Espínola Navarro, S/N, Ernani Sátiro – João 
Pessoa – PB.

GISELIA MARIA ARAÚJO DE MESQUITA, CPF Nº 262.666.874-53, torna público que requereu 
a SEMAPA (Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura) as Licenças Prévia e Instalação, 
para Obra localizado na Avenida Rodrigues de Carvalho, QD. 01, LT. 06, LOT. JARDIM ATLÂNTICO 
– CAMBOINHA, CABEDELO - PB.

PAULINO BRAGA JERONIMO LEITE – CNPJ/CPF Nº 06.053.522/0001-38 Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
1151/2016 em João Pessoa, 18 de Maio de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: COLETA, 
COMÉRCIO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II Na(o)  – R.INDUSTRIAL JOSÉ 
FLAVIO PINHEIRO, S/N-QD. 43 – LT. 494 – DISTRITO INDIUSTRIAL Município:     JOÃO PESSOA 
– UF: PB.   Processo: 2016-001232/TEC/LO-1694.

 
MARIA ISABEL DA SILVA, proprietária do mercadinho Cristo Rei registrado com CNPJ sob o nº 

18.105.011/0001-00, Inscrição Estadual nº 16.214.115-7, localizado à Rua José Bezerra de Farias, 
S/N, Centro, Camalau-PB, comunica o extravio de 05 (cinco) Talões de Notas Fiscais de Venda 
ao Consumidor, Série “D”, Modelo 2-50, sendo o Talão 01 de Notas nº 0001 a 0050, Talão 04 de 
Notas nº 0151 a 0200, Talão 06 de Notas nº 0251 a 0300, Talão 07 de Notas nº 0301 a 3050 e 
Talão 10 de Notas nº 0451 a 0500, conforme Boletim de Ocorrência datado de 23 de maio de 2016.

O SR. SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS, CPF: 003.598.744-87, torna público que reque-
reu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Agricultura de Cabedelo a LO – Licença 
de Operação de uma edificação Multifamiliar, situada à Av. Zaguel, n º 512, Loteamento Jardim 
Camboinha, Camboinha – Cabedelo/PB. (Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986)

CONSTRUTORA EXATA LTDA – CNPJ 11.111.626/0001-91 torna público que a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 1245/2016 em 
João Pessoa, 27 de maio de 2016 – Prazo: 660 dias. Para a atividade de: Construção de edificação 
multifamiliar contendo 72 unidades habitacionais, distribuídas em pavimento térreo mais 3 pavimentos 
superiores. Na RUA REJANE INÁCIO S. DE ALENCAR, ST 53, QD 257, LT 0237 – MANGABEIRA, 
município: João Pessoa – UF: PB. Processo: 2016-003059/TEC/LI-4839.

MAURICÉA  ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA – AVICOLA DAGEMA – CNPJ/CPF Nº 
12.819.074/0007-29 . Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação nº 1107/2016 em João Pessoa, 10 de maio de 2016 – Prazo: 
730 dias. Para atividade de : Criação de galinhas para produção de ovos (Produção e Beneficiamento 
de ovos). Na(o) – RODOVIA PB 75, ENTRADA NO KM 08  Município: PEDRAS DE FOGO – UF: 
PB. Processo 2016-001831/TEC/LO-1826.

“AGROPECUÁRIA VALE DO DIAMANTE S/A – CNPJ nº 09.229.295/0001-47 – NIRE 
2.530.000.006,6 - EMPRESA BENEFICIÁRIA DOS INCENTIVOS FISCAIS DO NORDESTE - FINOR 
– Assembleia Geral Extraordinária – EDITAL DE CONVOCAÇÃO –Ficam convocados os Srs. Acio-
nistas a se reunirem em AGE no dia 16/06/2016, às 10h00 (dez) horas, na sede social a Av. Epitácio 
Pessoa, n° 3.745, Miramar, João Pessoa-PB, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
a) Deliberar sobre o cancelamento de ofício do Registro da Cia. Junto a C.V.M. b) Outros assuntos. 
João Pessoa-PB, 07/06/2016. Sebastião Coimbra Neto – Presidente do Conselho de Administração”.

TERRA FERTIL COM. E REPREESENTAÇÃO LTDA – CNPJ/CPF Nº 00.235.798/0008-27. Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 1148/2015 em João Pessoa, 29 de junho de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Comercio Atacadista de Defensivo Agrícolas, Adubos, Fertilizantes e Corretivo de Solo Na(o) 
RODOVIA  BR-230 – S/Nº,  Município: SOUSA – UF: PB. Processo: 2014-007727/TEC/LO-8778.

VILMARA ANDRADE MARTINS CAETANO – CNPJ/CPF Nº 10.854.740/0001-49  Torna publico 
que  a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente,  emitiu a Licença de 
Operação  Nº 868/2016, em João Pessoa 15 de abril de 2016, prazo de 730 dias. Para atividades 
de: Abatedouro de Aves. Na (o) – Rua LIMA CAMPOS nº 910. Município: PATOS/PB. PROCESSO 
Nº  2016-000646/TEC/LO-1570

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua José 

Rosas, 426 - Centro - Manaíra - PB, às 09:00 horas do dia 21 de junho de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição e recarga de Gás GLP para os órgãos que 
compõe a Prefeitura Municipal de Manaíra/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Manaíra - PB, 08 de junho de 2016
SAWLLO NOGUEIRA BEZERRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP00001/2016
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 

DP00001/2016. DOTAÇÃO: Orçamento de 2016 - Recursos Próprios do Município de Araruna/Federais 
(RECURSOS ORDINÁRIOS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS/TRANSFERÊNCIA DE RE-
CURSOS DO FNDE). VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Araruna e: CT Nº 00039/2016 - 25.05.16 - MARIA JOSE MACEDO FERREIRA - ME - R$ 106.448,48.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 

nº 00009/2016. DOTAÇÃO: Orçamento de 2016 - Recursos Próprios da SECRETARIA DE SAÚDE/
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA/FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS-
FERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS). VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde 
de Araruna e: CT Nº 00013/2016 - 17.05.16 - CRM COMERCIAL LTDA - ME - R$ 47.870,55; CT Nº 
00014/2016 - 17.05.16 - DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 13.426,00; CT 
Nº 00015/2016 - 17.05.16 - ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS 
LTDA - R$ 8.239,50; CT Nº 00016/2016 - 17.05.16 - MEDCENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS 
MÉDICOS LTDA ME - R$ 43.802,80; CT Nº 00017/2016 - 17.05.16 - NNMED-DISTRIB. IMPORT. E 
EXPORT. DE MEDICAMENTOS - LTDA-EPP - R$ 38.999,00 E CT Nº 00018/2016 - 17.05.16 - VIDA 
DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA - ME - R$ 63.130,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00013/2016. OBJETO: Aquisição de Gás GLP 13KG e Água 

Mineral (botijão 20l) para atender as Secretarias da Administração Municipal. ABERTURA: 04/05/2016 
as 16:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta - WILMA TARGINO MARANHÃO – Prefeita. DATA: 
05/05/2016.

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Bene-

dito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do dia 22 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Materiais de Limpeza,destinados as 
Creches da Rede Municipal de Ensino.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3121.
Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 08 de Junho de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2016, que objetiva: Aquisição de Gás GLP 13KG 
e Água Mineral (botijão 20l) para atender as Secretarias da Administração Municipal; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Araruna - PB, 05 de Maio de 2016
WILMA TARGINO MARANHÃO 

 Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 010/2016.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU ATRAVÉS, torna público que fará realizar através do 

pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, 
subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão presencial 
do tipo menor preço EXCLUSIVO PARA EMPRESA EMPRESAS EQUADRADAS COMO ME e EPP, 
no dia 23 de Junho de 2016 às 13:00 horas, tendo como objetivo: Aquisição parcelada de reagentes e 
testes para análise de bioquímica, hematologia, imunológicos, urinálise e parasitológicos destinados ao 
laboratório de análises clinicas com cessão de equipamentos analisadores bioquímicos e hematologia. 
A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pitimbu com Sede na 
Rua Padre José João, 31 – Centro, Pitimbu-Pb.

Pitimbu-PB 07 de junho de 2016.
Rivisson Vinícios Menezes de Souza

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL – RP  Nº: 010/2016.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, torna público que fará realizar através do pre-
goeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, com alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 e suas alterações, 
bem como demais normas regulamentares aplicáveis à espécie e ainda Com fulcro no Decreto Nº 
7.892, de 23 de Janeiro de 2013 que Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 
15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e o Decreto Municipal nº 724/05 de 05 de dezembro de 
2005, que realizará licitação na modalidade pregão presencial por registro de preço, do tipo maior 
desconto, no dia 24 de Junho de 2016 as 09:00 horas, tendo como objetivo: REGISTRO DE PREÇO 
PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA 
FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE. A reunião ocorrerá na sala 
da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, 
MAMANGUAPE – PB. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de 
expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 08 de junho de 2016.
Milton de Almeida e Silva Junior

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
HOMOLOGAÇÃO 

A Prefeita de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais; Resolve: Homologar a Inexigibilidade 
nº 010/2016. Objeto: Contratação direta de Abel dos Santos Dias-ME, CNPJ: 08.855.763/0001-26, 
detentora da exclusividade da “Banda Roberto Vaneirão & Arroxe o Nó”, para prestar serviço na reali-
zação de 01(um) show no dia 17/07/2016, com duração mínima de 01h:40mn, em via publica, dentro 
da programação do João Pedro Fora de época de Desterro/PB., com o valor total de R$ 17.000,00. 
Publique-se e cumpra-se. 

Desterro/PB, 16 de maio de 2016.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

  TERMO DE RATIFICAÇÃO
Ratifico, nos termos do art. 26 da lei 8.666/93, a decisão da Procuradoria Geral do M. de Desterro/

PB, exarada todas às fls. do Processo Adm. nº 031/2016, Inexigibilidade nº 010/2016, para a contratação 
direta de Abel dos Santos Dias-ME, CNPJ: 08.855.763/0001-26, com o valor total de R$ 17.000,00. 
Direito a: Prestar serviço na realização de 01 (um) show  da “Banda Roberto Vaneirão & Arroxe o Nó”, 
no dia 17/07/2016, com duração mínima de 01h:40mn, em via publica, dentro da programação do João 
Pedro Fora de época de Desterro/PB. Publique-se e cumpra-se. 

Desterro/PB, 16 de maio de 2016.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00043/2016, que objetiva: Serviço de locação de Máqui-
nas pesadas tipo trator, trator de esteira, etc, destinado a suprir as necessidades da Administração 
municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: M & F COMERCIO E 
SERVICOS LTDA - ME - R$ 238.450,00.

Itapororoca - PB, 07 de Junho de 2016
CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO - Prefeito 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Frei Damião Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 10:00 horas do dia 21 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de mate-
riais diversos tipo: bomba submersa, abraçadeira, quadro de comando, etc, destinados a atender as 
demandas de limpezas dos poços artesianos das diversas localidades deste município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
028/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 32941112. Email: pmilicitacao2013@hotmail.com. Itapororoca - PB, 08 de Junho de 2016

TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA - Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESULTADO DA 1ª ETAPA DO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
O Municipio de Araçagi-PB, através do Fundo Municipal de Saúde, TORNA PÚBLICO que estará 

disponível o resultado da primeira etapa do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2016  no 
portal transparência (www.aracagi.pb.gov.br) e no Diário  oficial do Municipio a partir do dia 09/06/2016. 
Informamos ainda que os candidatos aptos a segunda fase do Processo deverão comparecer para a 
fase de entrevistas conforme data em Edital. 

Araçagi, 08 de Junho de 2016.
ALESSANDRO NUNES PESSOA

Presidente da Comissão Especial do Processo Seletivo 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua do 

Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Junho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução de serviços de transporte 
do Lixo urbano. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Portaria nº 165. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com /*Obs.: Edital no Site
Edital: www.duasestradas.pb.gov.br

Duas Estradas - PB, 09 de Junho de 2016
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Junho de 
2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para execução de Serviço de Reforma da Escola José Jerônimo Neto na sede do Município de 
Paulista/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34451011.
Paulista - PB, 08 de Junho de 2016

MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA NETO - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2016.
O pregoeiro do Município de Gurinhém, no uso de suas atribuições Torna Público para o co-

nhecimento da população de GURINHEM e para quem interessar que após abertura e análise dos 
envelopes de proposta de preços e habilitação, chegou-se a conclusão que para atender o que 
determina a Lei 10.520/02, Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 123/06 e 
alterações e demais normas inerentes à espécie, chegou à conclusão que a empresa ROSEANE 
INACIO RIBEIRO 07109383490 – CNPJ: 18.075.785/0001-27, foi vencedora dos lotes I, II e II com 
o valor total de R$ 92.367,00  (quarenta e seis mil e oitocentos reais).

Gurinhém, 03 de Junho de 2016.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.
REFERENTE CONTRATO Nº 00243/2016

REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2016.
OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a alteração do objeto do contrato, conforme 

cláusula segunda do contrato inicial: Locação do automóvel CHEVROLET CLASSIC LS, na cor 
cinza, de categoria aluguel, movido a gasolina/álcool, capacidade para 05 (cinco) passageiros de 
placa OGE3986 PB, com ar condicionado, a disposição de segunda a sexta-feira, nos turnos manhã 
e tarde, com quilometragem livre, da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, sendo o condutor e 
manutenção por conta do(a) contratado(a), ficando o combustível por conta da contratante., para: 
Locação do automóvel CHEVROLET CLASSIC LS, na cor cinza, de categoria aluguel, movido a 
gasolina/álcool, capacidade para 05 (cinco) passageiros de placa OGE3986 PB, com ar condicionado, 
a disposição de segunda a sexta-feira, como também nos fins de semana, sábado e domingo, nos 
turnos manhã e tarde, com quilometragem livre, da Secretaria de Cultura e Turismo, sendo o condutor 
e manutenção por conta do(a) contratado(a), ficando o combustível por conta da contratante., como 
também o valor contratual da cláusula terceira, que passa de R$ 1.700,00 (Hum Mil e Setecentos 
Reais) para R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), valor mensal.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – Zenóbio Toscano de Oliveira. 
CONTRATADA: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA – José Francisco da Silva

JUSTIFICATIVA: Necessidades da Administração Municipal precisar de mudanças nos serviços 
do erário.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 02/05/2016. 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2016.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 08h00min do dia 22 de Junho de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada para serviços de mão de obra em solda elétrica e outros em veículos pesados da 
Administração Municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 
3271-1946. Horário de expediente: 14h00min as 18h00min.

Guarabira - PB, 08 de Junho de 2016
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00064/2016.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 09h00min, do dia 22 de Junho de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada para fornecimentos de peça/acessórios e serviços de mão de obra em relação ao 
ar condicionado dos veículos pesados pertencentes a Prefeitura Municipal por percentual de des-
conto. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946. Horário 
de expediente: 14h00min as 18h00min.

Guarabira - PB, 08 de Junho de 2016
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2016
 A Prefeitura Municipal de Pedra Branca torna público para conhecimento dos interessados, que 

realizará a abertura dos envelopes de proposta de preços das empresa AQ CONSTRUTORA LTDA 
- CNPJ 03.196.316/0001-99 e ITAJUNSATA ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI – EPP – CNPJ 
19.164.496/0001-67, referente à Tomada de Preços n° 00005/2016, que será no dia 15 de junho 
de 2016 às 09h00min na sala da Comissão de Licitação. Ficam mantidas as demais condições do 
Edital da Tomada de Preços 00005/2016. 

Pedra Branca-PB, 08 de junho de 2016.
BRAZ DE SOUZA LINS 

Presidente  da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

CONVOCAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 0003/2016
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para execução dos 

serviços de pavimentação em paralelepípedos nas Ruas: Projetada 1, Rua do Campo, Rua Políbio 
Pereira, Rua Sebastião Ferreira, Rua 7 de Setembro, Rua Ivanido Leandro e as Ruas Projetadas 
7,8,9,10,11 e 12, localizadas neste município. O Presidente da CPL convoca o comparecimento da 
seguinte empresa: ENGEMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EEP, para iniciar a referida 
obra conforme contrato n.° 0068/2016, datado no dia 06.06.2016 e ordem de serviços emitida no 
06.06.2016, no prazo de 03 (três) úteis da publicação na empresa oficial, para o início da referida 
obra. Caso a mesma não inicie a obra dentro dos prazos estabelecidos, implicará na sua RESCISÃO 
UNILATERAL e convocação imediata da 2ª empresa classificada. Informações: no horário das 08:00 
às 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3295.1734.
Jacaraú - PB, 08 de junho de 2016

ADELSON ÂNGELO DE ANDRADE – Presidente da CPL

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
HOMOLOGO a presente Licitação de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licita-

ção, contida na ATA RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO, JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E 
DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - LANCES, datada de 06 de Abril de 2016 – LEILÃO Nº. 0001/2016, 
como também de acordo com o parecer do Procurador Jurídico deste município, que consta em folhas 
no presente processo licitatório, e ADJUDICO como vencedores da presente licitação os Senhores: 

CAIO CÉSAR AZEVEDO LUDGÉRIO, portador do CPF/MF nº. 066.704.554-61, por ter dado o 
maior lance no valor de R$ 6.000,00 (SEIS MIL DEZ REAIS) na compra do LOTE Nº. 001; CAIO 
CÉSAR AZEVEDO LUDGÉRIO, portador do CPF/MF nº. 066.704.554-61, por ter dado o maior lance 
no valor de R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) na compra do LOTE Nº. 002; CAIO CÉSAR AZEVEDO 
LUDGÉRIO, portador do CPF/MF nº. 066.704.554-61, por ter dado o maior lance no valor de R$ 
8.000,00 (OITO MIL REAIS) na compra do LOTE Nº. 003; CAIO CÉSAR AZEVEDO LUDGÉRIO, 
portador do CPF/MF nº. 066.704.554-61, por ter dado o maior lance no valor de R$ 3.000,00 (TRÊS 
MIL REAIS) na compra do LOTE Nº. 004. 

RIACHÃO/PB, 08 de Junho de 2016.
FÁBIO MOURA DE MOURA

 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. º 09005/2016 PROCESSO ADM. Nº. 2016/008128
 OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E 
DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.

INÍCIO DO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 22 de junho de 2016.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 28 de junho de 2016 – horário: 09h30min (HORÁRIO DE 

BRASÍLIA).
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 01 de julho de 2016 – horário: 09h30min (HORÁRIO DE 

BRASÍLIA).
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário oficial 

de Brasília - DF.
A Secretaria de Educação e Cultura do município de João Pessoa através da Pregoeira 

torna público que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, cuja sessão pública 
será realizada através do site www.licitacoes-e.com.br. SUPORTE LEGAL: com Lei Federal nº. 
10.520/2002, que institui a modalidade Pregão; o Decreto Municipal nº. 4.985 de 18 de novembro 
de 2003, que regulamenta o pregão no município de João Pessoa; Decreto Municipal 5.716 de 25 
de agosto de 2006; Decreto Municipal nº. 7.364 de 04 de outubro de 2011; Decreto Municipal 7.884 
de 24 de maio de 2013; Lei Municipal nº. 10.431 de 11 de abril de 2005, publicada no SO nº. 952, 
com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/1993 e respectivas alterações, Lei Complementar nº. 
123/2006, Lei Complementar nº. 147/2014, Lei nº. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), 
Decretos nº. 3.555/2000 e 5.450/2005. Edital: cópia a ser adquirida no site www.licitacoes-e.com.
br, a partir de 09 de junho de 2016.

João Pessoa, 08 de junho de 2016.
Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho

Pregoeira da CSL/SEDEC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016 - SRP.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, torna público que fará realizar através do pregoeiro 
oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsi-
diariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
presencial para REGISTRO DE PREÇO, do Tipo MENOR PREÇO POR ITEM, EXCLUSIVO para 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, no dia 23 de Junho de 2016 às 09:30 
horas, tendo como objetivo: aquisição parcelada de materiais de expediente e didáticos destina-
dos a manutenção das atividades e programas das secretarias do município. A reunião ocorrerá 
na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pitimbu, na RUA PADRE JOSÉ JOÃO, 
31 – CENTRO - 58.324-000 – PITIMBU - PARAIBA. Maiores informações na COPELI no endereço 
acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Pitimbu-PB, 01 de junho de 2016.
RIVISSON VINICIOS MENEZES DE SOUZA

Pregoeiro Oficial
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